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.أونطھ سینــــــــما-1

 المقال ھذا وفي. فعًال مسلیة أفكار توجد ة،البریطانی السینمائیة) Empire إمبایر (مجلة في الخفیفة المقاالت ضمن

. الشھیرة األفالم في منطقھا ابتالع یستطع لم التي األمور ببعض الكاتب یعترف 2002 أغسطس عدد في نشر الذي
؟ إضافتھا ترید أخرى نقاط لدیك ھل

.الكمبیوتر ووصالت Independence day االستقالل یوم -

 معھ. السفینة كمبیوتر من فیروسًا لیحمل الخارحي الفضاء من سفینة إلى یتسلل اللاالستق یوم بطل) جولدبلوم جیف(
 مجرد توصیل تستطیع ال أنك برغم ھذا فعل كیف. الفضاء كائنات بكمبیوتر تامة بسھولة یوصلھ) ابل (كمبیوتر

؟ الوصالت مشكلة بسبب جھازك في مختلفة طابعة

..نوعھا من دةفری Ghost الشبح في الفیزیائیة القواعد -

 یستطیع فكیف تفكیر، بال الجدران یخترق أن یمكنھ. كشبح الحیاة یتعلم أن وعلیھ شبحًا صار قد) سویزي باتریك(
؟ األرض باطن في یغوص وال الوقوف

؟ وحده Rocky روكي یتدرب كیف -

 ھرولة الساللم ویصعد الشارع في یجري.. األربعة أفالمھ في الممكنة السبل بكل یتدرب) ستالوني (أو) روكي(
 على تتدرب أن یمكن ال أنھ تعرف أنت. التدریب أثناء آخر شخصًا یالكم أبدًا نراه ال لكننا المعلقة، الذبائح ویالكم

!المالكمة بعض دون من المالكمة

؟ األبطال یفكر فیم .. Blairwitch project) بلیر (ساحرة مشروع -

.خائف وأنت لنفسك تسجیلي فیلم تصویر في إال تفكر ال ھذا وبرغم ش،األحرا في تطاردك شیطانیة سحریة قوة

 !الدماغ تدخل ال) Die hard العنید (أفالم -

 من دعك. المعارك انتھاء بعد إال واحدة دم نقطة ینزف لم لكنھ المحطم الزجاج فوق تمامًا قدمیھ مزق) ویلیز بروس(
 رجال یقطع. اقتحامھ عند نفسھ ھو یتھشم أن األرجح االحتمال كان لذا مصفح، بزجاج تزود الحدیثة المكاتب أن

.القبو في تعمل ال ما لسبب لكنھا الحمام في الطوارئ أضواء فتعمل البنایة عن الكھرباء الشرطة

..بالتأكید حمقى Stagecoach المسافرین عربة في الھنود -

 أحدھم یفكر ألم لكن فیھا، من قتل على مصرین نمحمومی العربة) األباشي (ھنود یطارد ھذا البقر رعاة فیلم في
!؟ الخیول على الرصاص إطالق في الفیلم طیلة
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؟ Back to Future )للمستقبل العودة (في قھوة شراء یتم كیف -

 عمالت عن كلیة تختلف التي 1985 بعمالت قھوة لیبتاع ویدخل 1955 عام لمطعم یصل) فوكس جي مایكل(
.الخمسینات

.أخرى وصالت مشكلة .. بالمناسبة

 باهللا كیف لكن. 1985 عام صوره الذي الفیدیو فیلم الخمسینات في البروفسور على) فوكس جي مایكل (یعرض
؟ الخمسینات من عتیق وأسود أبیض بتلفزیون فیدیو كامیرا توصیل استطاع علیك

) .Jaws المفترس الفك (في القرش عن البحث عملیة -

 ھذه كل الصید سفینة تتوغل اصطیاده یقررون عندما فلماذا مرات، عدة الشاطئ قرب مستحمینال یھاجم القرش رأینا
؟ الشاطئ قرب لھ الشرك نصب ممكنًا یكن ألم. ؟ البحر في المسافة

 ..مختلة) Jurassic park الجوراسي العصر حدیقة (فكرة -

 الدم ھل لكن. الدیناصورات لتخلیق فیھ ويالنو الحمض الستخدام العنبر في المحبوس البعوض من الدم سحب یتم
 منھا للطیور أقرب الدیناصورات إن الفیلم قال ثانیًا. ؟ رأیناھا التي الدیناصورات أنواع كل یحوي البعوضة ببطن

؟ الموضوع في الضفادع دور فما للزواحف

؟ ھذا كل) باتمان (بنى كیف -

. وعقودًا فواتیر ھناك أن فالبد آخرین بمساعدة بناھا لو. ؟ حدهو المستلزمات ھذه وكل الكھف ھذا) باتمان (بنى كیف
.األصلیة یاتمان شخصیة تفتضح وبھذا) واین بروس (الملیونیر اسم فیھا لیجد األوراق في یبحث أحد ال ھذا برغم

.فارغ كالم) Seven سبعة (فیلم في الملتفة الحبكة -

 في المرتبك لزوجھا) بیت براد (زوجة رأس األصلي مجرمال) سبیسي كیفین (یرسل النھائي الصحراء مشھد في
 وسط في عنوان بال مكان إلى الدماء منھ تسیل طردًا تسلم أن یمكن العالم في طرود تسلیم شركة توجد ال. الصحراء
.الصحراء

؟ ) Matrix ماتریكس (استراتیجیة معنى ما -

. ؟ الماتریكس برنامج بكل البشر تسلي أن اآلالت ھذه ترید فلماذا. الطاقة منھا تأخذ بشریة ببطاریات تحتفظ اآلالت
 لورانس (یفتش لماذا. ؟ دماغي موت حالة في البشریة البطاریات بھذه یحتفظون ال فلماذا الطاقة أرادوا لو

؟ً  وھمیا عالمًا ھذا ألیس. ؟ الماتریكس یحكم الذي الرجل عن) فیشبورن

؟) Phantom menace حالشب تھدید (في الغوص أجھزة لزوم ما -

؟ علیك باهللا غواصة صنعوا فلماذا الماء، تحت والتنفس العوم یمكنھم الجونجان شعب
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؟) Sound of Music الموسیقا صوت (في الثیاب عن ماذا -

 باستعمال جمیلة ثیابًا لھم تصنع ثم من بصرامة، أبناءه یعامل الذي األب من مغتاظة) اندروز جولي (المربیة
 ھل ثم. ؟ السرعة وبھذه خیاطة آلة دون من صنعتھا كیف. ؟)أطفال سبعة (األسرة ھذه لكل الثیاب تكفي ھل. ائرالست

؟ مریحة ستائر من المصنوعة الثیاب ھذه تكون

؟)gold finger الذھبي اإلصبع (في معھا یتعاملون التي المغسلة ما -

 تحتھا لترى المبتلة الواقیة بذلتھ وینزع الماء من یخرج – التترات قبل_ ) كونري شون (نرى الثالث، بوند فیلم في
 !واحدة تجعیدة بال. جدًا أنیقة سھرة بذلة

؟ مرة كل في نفسھ بوند یقدم لماذا المناسبة وبھذه

 كان لو حتى ،)بوند جیمس).. (بوند (ھو االسم : تقل ال. الحقیقیة ھویتك تعلن ال: ھي السري العمیل تعلیمات أولى
.ذلك یحبون دونالمشاھ

 !مجنونة سوبرمان فیلم ذروة -

 االتجاه في الدوران في األرض تستمر فھل. للحیاة حبیبتھ ویعید للوراء الزمن لیعید العالم حول سوبرمان یدور
؟ للوراء التاریخ إلعادة ھذا یكفي وھل. ؟ العكسي

؟ )Citizen Kane( كین المواطن حبكة تستقیم كیف -

. وفاتھ لحظة) كین (قالھا التي) الوردة برعم – Rosebud (كلمة معنى عن یبحث صحفي عن عبارة الفیلم كل
؟ وردة برعم أي عن تكلم أنھ عرف فمن وحیدًا یموت) كین (راینا الفیلم بدایة في لكننا

.الحكمة إلى یفتقرون) MIB سود ثیاب في رجال (في الرؤساء -

 فقط رجلین الخطرة المھمة لھذه تختار فكیف عمالقة، منظمة MIB ظمةومن العالم، تدمیر تنوي الفضائیة الكائنات
؟ مستجد أحدھما



[5]

 .المونتــــــاج غرفة.2

 اسمھ طریف إنترنت موقع یقدمھا التي المترجمة السیناریوھات لھذه اخترتھ الذي العنوان ھو) المفید المختصر(
 اللعبة؛ قواعد یفھم وبدأ الملل، أصابھ حتى األمریكیة األفالم من جدًا الكثیر رأى الموقع صاحب). المونتاج غرفة(

 فكرتھ معرفة الفیلم یروا لم لمن یمكن. الذعة وسخریة شدید باختصار فیلم كل فیھ لیلخص الموقع ھذا أنشأ لذا
 لدود دووع للسینما عاشق إنھ نرى ولسوف. السیناریوھات ھذه بقراءة فعًال یستمتعون سوف رأوه من لكن العامة،

:الموقع أسلوب عن أكثر تعبر ألنھا العامیة اللھجة للترجمة اخترت !. معًا لھا

السفلي العالم

Underworld

.تدریجي ظھور

.معتمة مدینة خارجي

.جدًا قوطیة بدت وقد عال برج فوق تقف) بیكنسیل كیت (الممثلة

:بیكنسیل كیت

 اشتري باروح المذءوبین بنحاربش لما .. األرض تحت یرةالدا الحرب في غیري كتیر فیھ .. دماء مصاصة أنا
.بتاعي الشراب في خروم وأعمل مطر، بالطي

.األنفاق في فتطاردھم) سبیدمان سكوت (یتبعون مذءوبین ترى

.النفق. داخلي

.جدًا سیئ تصویرھا بالمسدسات معركة

:دماء مصاص

 !حاجة فاھم مش إني لدرجة بسرعة وبتتحرك بتتھز الكامیرا !.. قطیعة

)المعة زرقاء رصاصة تصیبھ(

)یموت) ! (رایس آن (قصص مجموعة مع ادفنیني .. مت أنا.. ّ! أي

 تنتھي النھایة في. استمرت االنتھاء على موشكة حسبتھا وكلما. جیدة تبدو لھذا جدًا صاخبة ھي . المعركة تستمر
.الدماء مصاصي لقیادة) كیت (وتعود

.قوطي كبیر منزل. داخلي
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 إلى تتجھ. بالتوحش ویتظاھرون الشعر یكتبون الدماء مصاصي من بمجموعة مارة المنزل تدخل) بیكنسیل كیت(
.رصاصة لتریھ الدماء مصاصي تسلیح عن المسئول

:بیكنسیل كیت

..وقتلتھ بدي اتضرب مننا دماء مصاص فیھ

:الدماء مصاصي تسلیح عن المسئول

 ..!رصاصة منھ وعملوا ضغطوه الشمس نور ده !.. واو) السالح یدرس(

).برولي شین (یدخل المغتاظ السینما جمھور ینصرف أن قبل

:برولي شین

 .بكرھك برضھ لكن) كیت (یا بحبك .. حقیقي كلب ابن أنا .. الدماء مصاصي قائد أنا

:بیكنسیل كیت

 ..بشري إنھ مع) سبیدمان سكوت (بحب أنا .. متأسفة

.عنھ باحثة ترحل

).سبیدمان سكوت( شقة. داخلي

:بیكنسیل كیت

؟ لیھ بیطاردوك كانوا المذءوبین ھو

:سبیدمان سكوت

؟ إیھ.... المذء

:بیكنسیل كیت

 عشان بیطاردوك دلوقت والمذءوبین. الدماء ومصاصي المذءوبین بین السنین مئات لھا بقى حرب في وقعت إنت
.الدماء مصاصي على یقوموا ناویین

:سبیدمان سكوت

 !إسود نھار یا

):شین مایكل (یدخل فجأة

 !كمان وإنت) . سكوت یعض ! (مذءوووب أنا

).سكوت(و) كیت (تھرب النھایة في. بالمسدسات سخیفة معركة تدور

.القبیل ھذا من شيء أو منعزلة دكتور عیادة. داخلي
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.مقعد إلى باألصفاد) سكوت (تقید) كیت(

:بیكنسیل كیت

..أحمیك عشان كده بعمل اناو لمذءوب حتتحول إنت . آسفة أنا

:سبیدمان سكوت

 ..بسھولة حیمسكوني المذءوبین كده.. ؟ لیھ بتكتفیني إنتي .. استني

:بیكنسیل كیت

 ..كده كفایة.. وشمال یمین نجري عمالین وانت وأنا ساعة لھ بقى الفیلم .. بأه للمشاھدین تعذیب كفایة .. بص

:سبیدمان سكوت

.األوان فات بیتھیألي

.ترحل) یتك(

.قوطي كبیر منزل. داخلي

.فعًال سخیفًا یبدو. الدماء مصاصي زعیم) ناي بیل (لـ الحیاة تعید) بیكنسیل كیت(

:ناي بیل

 ......في الرئاسة تسلسل إتجازوتي إنتي).. كیت(

:بیكنسیل كیت

؟ جد دي المشاھد خدیا المشاھد المفروض.. ؟ إزاي شكلك خلت الخاصة المؤثرات شفت إنت .. فارغ كالم بالش

:ناي بیل

 !.البیت من مطرودة إنتي !.. أخرجي

.الدكتور لعیادة تعود) كیت(

:بیكنسیل كیت

 ..ھنا من أھربك الزم أنا).. سكوت(

.المجاري في الجمیع یسقط النھایة في. بالمسدسات سخیفة معركة تدور. ثانیة عنھ تبحث لذا) سكوت (على یقبض

.المجاري. داخلي

.ما قذر بشيء) سبیدمان سكوت (یحقن) شین لمایك(

:سبیدمان سكوت
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 ..كالمھ من حرف وال فھمتش ما لكن لي یشرح حاول المذءوب... ؟ ھنا بیحصل الي إیھ

:شین مایكل

 تتحول سوا ومذءوب دماء مصاص عضك لو .. لیك أوصل وساعدني خاین الدماء مصاصي قائد) برولي شین(
 .. معایا شافھا عشان .. بنتھ .. بتاعتي البت قتل) ناي بیل (لما بدأت دي الحرب. دي الحرب تنتھي كده .. لھجین

 ..الدماء بمصاصي نختلط عاوزنا مش ھو

.الدماء مصاصي تقتل برصاصة) شین مایكل (یقتل). بكنسیل كیت (تصل

:سبیدمان سكوت

 !أخیرًا السیناریو قریت أنا .. إزاي بدأت الحرب عرفت أنا) .. كیت(

:بیكنسیل یتك

 ..ده الفیلم عملوا الي ھما الخاصة المؤثرات بتوع فاكرة أنا... ؟ سیناریو فیھ ھو

).برولي شین (یصل فجأة

:برولي شین

 ده إن مع دلوقت أقتلك ححاول.. فعًال حصل ده .. ھجین أعملك عشان الدماء مصاصي خنت أنا).. سكوت (یا أھًال
 ..الفیلم طول عملتھ أنا الي كل یناقض

.یحاول

:شین مایكل

 عضیتي لو) .. كیت .. (لیھ عارف مش بصراحة .. مامتش أنا لكن المذءوبین، بتموت برصاصة ضربوني إنھم مع
).یموت.. (الدماء ومصاص المذءوب من خلیط حیبقى) سكوت(

.التاریخ في فیلم اسخف في ظھر كائن أسخف إلى یتحول) سكوت(

:ناي بیل

 !لكحاقت أنا !.. مقرف إنت

). بیل (عن تمامًا بعیدًا اآلخر الحجرة لجانب وتثب سیفًا) كیت (تلتقط حین الفوز، على) بیل (ویوشك بتصارعان
.تمامًا نظیفًا سیفًا تحمل نجدھا تنزل وحین

:ناي بیل

 لبتعم األفالم كل لیھ !.. القرف دي یا). وجھھ نصف یسقط. (تعملیھ إنك خایف إلي عملتي تكونیش ما إنك أرجو
).یموت (؟ دلوقتي كده

.كیف نعرف ال بالدماء ملوثًا صار الذي لسیفھا) كیت (تنظر اآلن
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:سبیدمان سكوت

 !خالص حبایب بقوا الدماء ومصاصي المذءوبین الحمدهللا !.. حتخلص الحرب !.. ھیییھ

:بیكنسیل كیت

 ..روك موسیقا ونسمع جدید مطر بالطو نشتري بقى تعال

ایةـــــــــھنال

الكاریبي قراصنة

Pirates of the Caribbean

.تدریجي ظھور

.رویال بورت. داخلي

.المنال صعبة فتاة وھي المنطقة، في تجول) نایتلي كیرا(

:نایتلي كیرا

 الي الكورسیھ من حشتكي شویھ كل كده عشان. الرجالة وبتخدم ظالمة المجتمع تقالید شایفة أنا معاصرة بنت بصفتي
.البساه أنا

:بلوم أورلندو

 ..!كده خرع كنتش ما لو بس .. فیھا بموت أنا)..!..كیرا(

:أبلھ عسكري رجل

 !.. طول على كورسیھ تلبس حخلیھا اتجوزتھا ولو.. غبي لكن عالیة رتبتھ ضابط أنا .. أنا بتاعتي) كیرا !.. (إفھم
 !ھاه ه ھا نیا

).دیب جوني (یدخل

:دیب جوني

 فیلم في كده كان شكلي .. حاجة شارب كأني مسطول الوقت طول شكلي. كتافي على الفیلم أشیل عشان جیت أنا
..فیھ طلعت تلفزیوني لقاء وأي) فیجاس الس في والكره الخوف(و) الضربة(و) الجحیم من(
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:بلوم أورلندو

 !القراصنة بكره أنا

.الخطأ یقطر عن) كیرا (یخطفون. الجمیع قتل في ویبدأ) راش جیفري (الشریر القرصان یصل

:بلوم أورلندو

).كیرا (ننقذ تعال).. دیب جوني (یا بحبك أنا. األشرار القراصنة بكره انا .. الدقة عشان

 التي القراصنة ومجموعة) أورالندو !.. (ینجح. ثانیة یحاول. ویفشل) رویال بورت (من الھرب یحاول) دیب جوني(
.ما جزیرة إلى) راش جیفري (تتبع الدور تناسب ال

.الجزیرة في كھف. اخليد

.صندوق في میدالیة) راش جیفري (یضع بینما األشرار القراصنة یقف

:راش جیفري

 لھیاكل بیتحولوا أشباح قراصنة حنبقى مش الصندوق، في دي المیدالیة ونحط) كیرا (دم من شویھ نحط لما !.. آررر
 !بكده سمحت الخاصة المؤثرات میزانیة لو ده..عظمیة

:قرصان

 !ھییییھ !.. یموتنا یقدر حد أي !.. الناس زي نموت حنرجع كده !.. متما

:المشاھدون

 قراصنة فیلم یبقى ھنا خناقة بقى حطوا .. بس دقیقة ستین بعد حیخلص شكلھ الفیلم.. جدًا سریعة األحداث !.. یاه
 !ممتاز

):فیربنسكي جور (المخرج

 ..بعض على مدافعھم یضربوا كبار سفینتین الزم.. كبیر مشھد فیش ما لسھ.. أل

.نجاح دون من لكن القراصنة یستمر

:نایتلي كیرا

 أنقذت انا) .. بلوم أورالندو (محتاجین كنتم إنتم الحقیقة في لكن لي محتاجین إنكم لكم قلت .. علیكم وضحكت !.. ھا
!حیاتھ

:راش جیفري

 ..نموت نعرف عشان علینا الي اللعنة نشیل نناإ عاوزینھ كنا الي كل !.. لسھ أذیناكیش ما إحنا لكن !.. أررر

:نایتلي كیرا

 !ده لكم بوظت وأنا !.. تمام
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 جزیرة على یحبسان) كیرا(و) دیب. (النار إطالق تتبادالن لسفینتین ضخم مشھد. المؤثرات استعراضات تبدأ
.األولى للجزیرة ویعودون األبلھ العسكري الرجل یقابالن النھایة في. جدًا كثیرًا فیھا یتشاجران

.الجزیرة في كھف. داخلي

.بھ خاصة میدالیة یأخذ ھو بینما القادم، الھجوم من ویحذرھم یقاطعھم) دیب (لكن یحاولون القراصنة

.أنفسھم عن الدفاع یستطیعون ال الذین الحیلة معدومي الجیش رجال من عدیدًا ویذبحون القراصنة یخرج

 ما سرعان. اللعنة یرفع أن) أورالندو (یحاول النھایة في. یموت ال الذي) شرا جیفري(و) دیب (بین مبارزة تدور
.الجمیع ویموت للضرب، قابلین القراصنة یصیر

:دیب جوني

 .اإلنترنت قرصنة إال كلھ لكن. لذیذة تبقى قرصنة شویة ساعات .. بقى بصوا

ایةـــــــالنھ

تحمیلھ أعید الماتریكس

Matrix Reloaded

.جيتدری ظھور

.مظلم شارع. خارجي

.تموت ثم.عمیل على النار تطلق. نافذة من تطیر بالمرة بشري غیر بوجھ) موس آن- كاري (لـ كمبیوتر نموذج

.زرقاء. نصر نبوخذ سفینة. داخلي

.جواره تنام المرة ھذه البشریة) موس آن- كاري (یجد. كابوسھ من یصحو) ریفز كیانو(

:ریفز كیانو

 !أووووف

:موس نآ- كاري

؟ تاني روحك على عملتھا.. ؟ إیھ

:ریفز كیانو

...بالرصاص یضربك عمیل یقوم البطیئة، بالحركة شباك من تطیري إنتي .. ده الكابوس

:موس آن- كاري
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 ..سنتین في مرة خمسین) ماتریكس (إعالن شفت ألنك ..طبیعي

:ریفز كیانو

 !یھبل .. تاني اشوفھ الزم أنا ..؟ دول) سمیثات (العمالء كل بحارب كنت لما شفتیني

.مظلم مجرور. داخلي

.الثوار كل مع) مجاري شات (في) ریفز كیانو(و) موس آن كاري(و) فیشبورن لورنس(

:سمیث بنكت جادا

 من كده في فكروش ما لیھ فاھمھ مش). زیون (توصل عشان بتحفر اآلالت. إرسال بعتت) أوزیریس. (یسمع الكل
..زمان

:فیشبورن لورنس

 بیخالف ده .. ھنا تقعد سفینة عاوز كده عشان .. بینا حتتصل) فوستر جلوریا (العرافة إن متأكد أنا.. جماعة یا طیب
فیھ طظ .. حمار إنھ شایف أنا لكن العسكري قائدنا أوامر

:ریفز كیانو

 ..خطر فیھ بإن حاسین مش المشاھدین كده عشان بخوف حاسس مش انا

:جاكسون العمیل

 ...الناس نفس تقطع والزم الفیلم في خناقة أول دلوقتي إن مع . ةخسار یا

.یطیر ثم. العجب لھا علقة) جاكسون (العمیل) ریفز كیانو (ویضرب . فو بالكونج یتقاتالن

.زیون. داخلي

 ھناك. المشاھدون ینام. ساعة ربع مدة األخرى الشخصیة تكلم شخصیة كل. یحدث شيء ال. لزیون تتجھ السفن كل
.ناموا الجمیع ألن أحد یراه ال جنسي شھدم

:المشاھدون

).الماتریكس (یرجعوا لما صحوني. یقرف ده.. ؟ ده الھباب العالم ینقذوا عشان بیتخانقوا ھم

.ویزورونھا) كیانو (بـ) فوستر جلوریا (العرافة تتصل النھایة في

.جیدًا مضاءة حدیقة. خارجي

.سبب بال) نجاي سینج (قاتل ما بعد) جلوریا (جوار) كیانو (یجلس

:فوستر جلوریا

 قراراتك كل.. برنامج أنا. فیھا اتقابلنا مرة أول زي حلو مكتوب مش بتاعي الحوار ألن آسفة).. كیانو (یا إزیك
..تھرب الزم).. كیم دك راندال (تالقي والزم حتموت) ترینیتي..(فعًال اتاخدت
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:ریفز كیانو

 جھ لو وبیتھیألي الزفت زي الحوار. األول؟ الجزء في المعالق بیتني كان إلي الواد ماشفتیش .. إیھ بقولك .. فھمت
 ..یساعدنا ممكن دلوقت

.وترحل رأسھا تھز جلوریا

):ویفنج ھوجو (سمیث العمیل

) !أندرسون (مستر

:ریفز كیانو

.؟ تانیة كلمة عندكش ما ..األوالني الفیلم من متاخدة بس كویسة دي الجملة

 لكن جید المشھد أن برغم. فیدیو ألعاب موسیقا على یقاتلون. اآلخرین) ویفنجات ھوجو (الـ من عدد ریظھ فجأة
.جدًا مفضوحة المؤثرات

:ویفنج ھوجو

عندك؟ جدیدة موھبة دي مش.. ؟ األوالني الفیلم زي وتفجرنا جوانا تنط ما.. ؟ فو بالكونج بتحارب لیھ

:ریفز كیانو

 ..الطیران ھي ديعن الجدیدة الوحیدة القوة

:ویفنج ھوجو

 ..تقرف حاجة

:ریفز كیانو

 ..السما في نفسي حوالین دي بالعصایة بالف وانا منظري زي تقرف حاجة مفیش

.الفرار یقرر النھایة وفي ویحارب یحارب

.جیدًا مضاء مطعم. داخلي

).ولسون المبرت (مع ویتكلمون المطعم یدخلون) ریفز كیانو(و) موس آن كاري(و) فیشبورن لورنس(

:فیشبورن لورنس

 ..جد عمري طول .. جد بتكلم أنا).. كیم داك راندال (عاوزین

:ولسون المبرت

 إذنكم بعد دلوقت .. وتجیبھ ورایا من حتروح).. بلوشي مونیكا (بتاعتي البت تاخدوا ممكن لكن لكم حاسلمھ مش
 ..نفسي أدلع عشان
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:بلوشي مونیكا

)..راندال (حادیكم أغیظھ عشان .. یخدعني الم بتجنن أنا !.. جررر

:ریفز كیانو

؟ وتخدعي بالغیرة تحسي عشان برمجتك اآلالت ھو.. ؟ كده مش .. برضھ برنامج إنتي .. استني

.سیارة في) راندال (مع یھربون

:فیشبورن لورنس

 !ھنا من) راندال (نخرج الزم .. بسرعة

:موس آن كاري

؟ بالضبط فین وناخده

:فیشبورن لورنس

 ..ینقذنا) نیو (منتظرین إحنا الھم .. الوحشین الناس عن بعید

:موس آن كاري

؟ حلو متصور لو حتى.. ؟ الزمة ملوش یبقى ھدف مالوش لو ده المشھد إن بالك واخد مش

:فیشبورن لورنس

 ...اإلبھار عدا ما الزمة ملھاش حاجة كل یعني).. ماتریكس (فیلم ده

.الفیدیو موسیقا من مزید). ھیالسیالسي (كعبدة منظرھما یبدو األلبینو من اثنان یطاردھما

:األول األلبنو

 ..الزمة لناش ما إن واضح

:الثاني األلبنو

..كده فعًال

.سري وكر إلى ویأخذھم الجمیع) كیانو (ینقذ النھایة في

.مظلمة مؤتمرات قاعة. داخلي

).كیم داك راندال (بـ یجتمعون الثوار وكل) زریف كیانو(و) موس آن كاري(و) فیشبورن لورنس(

:كیم داك راندال

.مراحل تالت من ھجوم عاوز. اللیل نص في تھاجموا الزم عالمنا ننقذ عشان
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 ویدخل حلت قد المشكلة تكون المناقشة انتھاء فور. الخطة والثوار) راندال (یناقش بینما المھمة، من كثیرة لقطات
.الضوء غرفة) كیانو(

.مضیئة بیضاء غرفة. يداخل

:ریفز كیانو

؟ مین إنت

:المفسر

 الفیلم، آخر في ھنا أقعد فقرت بتاعتھ الصعبة العقدة أشرح عرفتش ما. الماتریكس سیناریو كتبت أنا ..المفسر أنا
 أسئلة على تخش وبعدین األول أسئلتك تسأل الزم. یسألوھا عاوزین المشھدین إللى الصعبة األسئلة تسأل وأسیبك

.الجمھور

:ریفز كیانو

؟ لیھ ھنا أنا

:المفسر

 تمثیلك موھبة من أكبر شھرة تاخد إنك مقابل للشیطان، روحك بعت إنت ینجح ما) السرعة (فیلم قبل سنة كام من
.وعده بیحقق الشیطان ھي ماتریكس سلسلة. الزفت زي إللي

:ریفز كیانو

؟ ده یضایقني عمال إللي) زیون (في الواد ومین.. ؟) أوزیریس (مین

:المفسر

..المشاھیر األنیمي مخرجي من قصیرة تحریك لقطات مجموعة دي).. أنیماتریكس (اشتریت لو التفسیرات حتالقي

:ریفز كیانو

 لورانس (لـ وصلت) بینكت جادا (إزاي.. ؟ والمذءوبین الدماء مصاصي عن قالتھ) جلوریا (إللي المخ ھرش وإیھ
..؟ اتالعربی مطاردة في) فیشبورن

:المفسر

 تمام ومصارعة نار ضرب فیھا.. 2 ستیشن وبالي وندوز بتاعة) الماتریكس أدخل (لعبة اشتریت لو ده الكالم حتفھم
 ..القصة ورا القصة دي ھي).. Matrix Reloaded (فھم من جزء دي .. لعبة مجرد مش دي..

:ریفز كیانو

 الحقیقي العالم في اآلالت على باسیطر وإزاي.. ؟ معین رتباطا بیننا وأنا إنھ بیقول) ویفنج ھوجو (طیب .. كویس
؟ یمیني على إللي الباب ماخترتش لو الحرب حكنسب ھل..؟

:المفسر
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..2003 سنة حیتعرض إللي) الماتریكس ثورات (شفت لو اإلجابة حتفھم

:ریفز كیانو

؟ تاني ماتریكس مجرد یقيالحق العالم إن اآلخر في حنكتشف ھل .. ده على جاوب طب !.. بكرھك أنا

:المفسر

 ..یحصلش ما ده أرجو !.. ربي یا

 یمد لكنھ. حال كل على تصاب لكنھا. علیھا الرصاص إطالق من) موس آن كاري (لینقذ ویطیر یرحل ریفز كیانو
.ھزلیة مجلة كأنھا الرصاصة ویخرج الماتریكس في یده

:موس آن كاري

 ..للمنطق مخالف شيء ده

:ریفز كیانو

.السفینة بره إیھ حعمل تشوفي أما استني

.بالكامل الفیلم موسیقا تعزف بینما التترات وتتصاعد العقارب، یشبھون الذین الحراس من مجموعة یوقف

النھایــــــــــــة
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 .امریكـــــــا تاریخ في أسود یوم -3 

):ماساتشوستس (جامعة من السیاسیة العلوم في وراهدكت)... فوكسر جیمي (لألمریكیة اإلنترنت في نشر مقال

                  االنتخابات یكسب بوش: أمریكا تاریخ في أسود یوم

 على الوطنیة القاعدة لیرغم بالخوف المتاجرة في دوًما الرجل نجح فقد االنتخابات، في بوش فوز یدھشني ال
 وكل ،11/9 فھرنھایت فیلم بعد یحدث ھذا أن كیف ھو یقلقني ما. إلدارتھ ممیزة عالمة دوًما تلك كانت. الخضوع
 والسیاسة الوظائف، مالیین وفقدان الفیدرالي، العجز وتضخم المنھار، واالقتصاد غریب، وأبي الحكومة، تسریبات

 داع بال ورطوالت قبل، من إدارة أیة تفعل لم كما القومیة سمعتنا وتلطیخ الحكومة، ھذه لدى للبیئة المعادیة األورویلیة
 الحریات وتقلیص الوطني، العمل وقانون ،)بورا تورا (في الدن بن أسامة على العثور في والتعثر العراق، في

 ..جرا وھلم .. الوطنیة

 األحمق ھذا انتخاب إعادة على) كفارق صوت ملیون 4-3 بحدود (األغلبیة بھذه یوافقوا أن األمریكان استطاع كیف
 الرجعیة الحكومة سیاسات من أعوام أربعة نتوقع أن األمریكیین نحن بوسعنا.. ؟ الخطر رورالمغ األحمق ھذا.. ؟

 أید في الكونجرس صار وقد وأما لبوش، بالنسبة مطروحة غیر مسألة االنتخاب إعادة صارت وقد أما. المتزایدة
 فلسوف قادمة، عقود لمدة ھاتشكیل بإعادة بوش یقوم أن تنتظر العلیا المحكمة صارت وقد وأما حازمة، جمھوریة

 الجمھوري الفكر مؤسسات رفوف من تؤخذ المتحدة، الوالیات تاریخ في رجعیة القرارات أكثر من بعًضا ترون
 !الثانیة فترتھ في ببوش مرحًبا. وبساطة بسرعة بتمریرھا الكونجرس لیؤمر

). الناس (في بل الحكومة في فقط لیست المشكلة أن ألصدقائي اشرح أن حاولت ألنني بالراحة، اشعر ما ناحیة من
 الحالة ھذه في لكن الفاسدة، الحكومة مصدر بأنھم األمریكیین باتھام یتعلق فیما عنھ أحد یتكلم ال) تابو (ھناك أن یبدو

 تضم البالد ھذه أن حقیقة نتجاھل متى إلى). ینتخبونھا التي الحكومة یستحقون الناس (أن الشھیرة المقولة أصدق
 كل یتجاھلوا أن األمریكان قرر لقد.. ھؤالء؟ ینتخب من. ؟ الجاھلة والرادیكالیة دینًیا المتعصبة العقول من أكبر عدًدا

 الكاوبوي لھذا العالم مصیر وأعطوا اإلدارة، ھذه في الرجعي المحافظین فكر وكل الواضحة، الفساد عالمات
 مرة اخدعني: "نقول جدید من. المجانین اإلمبریالیین نوالنصابی الفكر، یشاركونھ ممن وطاقمھ تكساس من المغرور

 سرقت األولى المرة في.. ؟ خدعنا أننا لكم یبدو أال".. أنا علي عار ھذا ..مرتین اخدعني .. علیك عار ھذا..
 !اللص لذات طواعیة أعطیناھا المرة ھذه .. االنتخابات

 تفضلون كونكم على فقط وركزتم تجاھلتموھا، لكنكم حقائقال من الكثیر أعطیتم لقد .. األمریكان أیھا علیكم عار
 للوالیات ورسالتي. الصلبة الحقائق على لدیكم تفوقت الشكلیات. المتحفظ كیري أسلوب على الواثق بوش اختیال
 حقكم صادرتم لقد. العالم من مكان أي في القتلى جنودنا على واحدة دمعة أرى أن أرید ال: ھي والجمھوریین الحمر

 سماع أرید ال. داع بال للموت وبناتكم أوالدكم أرسل الذي الرجل انتخبتم عندما الخارج في تورطنا على الغضب في
 كیف تخبروني أن أرید ال. إیران ضد حرب بدء الرئیس یرید ھذا وبرغم العراق، أوحال في زلنا ما أننا عن العویل
 صرخة أسمع أن أرید ال. الالتینیة وأمریكا وآسیا وأفریقیا وباأور بلدان معظم إلى األخیرة رحلتكم في بالقلق شعرتم
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 المزید تجنید في یرغب لمن ھدیة قدم بوش غرور أن ثبت لقد. أخرى إرھابیة ھجمة حدثت لو واحدة لوعة أو دھشة
 شكوى سماع أرید ال. احتماًال أكثر أخرى ھجمة وصارت علیھم، األمر سھلنا لقد. األوسط الشرق في المتطرفین من

 وتعرفون انتخبتم من تعلمون كنتم. االقتصادیة األزمة زیادة أو لوظیفتھ جمھوري فقدان أو الوقود أسعار من واحدة
 بوش؛ انتخبنا لما أبطالنا حًقا كانوا لو. أجنبیة أرض في مات بطل عن آخر شيء سماع أرید ال.. االقتصاد في سجلھ

 في واحتجزوك طائرة متن على تفتیشك تم لو. داع وبال محدودة غیر لفترة خطرة مناطق في وضعناھم وبالتالي
) األكبر األخ (حكومة جعل من أنك في فكر ھذا من بدًال. جمھوري وأنت أوقفوك ألنھم االمتعاض تظھر فال المطار
 كان.  .أخبرناكم لقد: "لكم نقول أن الدیموقراطیین نحن علینا لوفرتم حكمة أكثر كنتم لو.. سوءًا وتزداد تستمر

".الماضیة األربعة األعوام في بأنفسكم ھذا تروا أن بوسعكم

.الخطر األحمق لھذا القوة منحتم ھذا وبرغم .. تفعلون ما تعرفون كنتم .. لكم تًبا .. تعرفون كنتم

..  القادمة األربع السنوات في ستشن التي والحروب والتخویف الفساد نستحق.. انتخبناھا التي الحكومة نستحق نحن
 محتفظین اآلخر الجانب في نخرج أن ونأمل) دانتي (جحیم دوائر آخر نخوض أن سوى أمامنا لیس..جمیًعا نستحقھا
.لجمھوریتنا الخارجي بالمظھر
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 .ــروســــــفیـــــ-4

2003 دیسمبر عدد في لقرائھا) ماد (مجلة بعثتھ الطریف اإلنذار ھذا

اإلنترنت مع المتعاملین لكل إنذار

 متى لجھازك طریقھ الفیروس ھذا یجد سوف.. وراءه وما العالم في الكمبیوتر أجھزة یجتاح خطر آخر ھو ھذا
 فیروس بتنصیب نقوم ھل "تسألك التي الالفتة في Ok لفظة على ضغطت أو ملوثة رسالة فتحت أو ملوثًا ملفًا حملت

Wormblaster ؟ اآلن"

 ونوافذ 2000 نوافذ في ثغرة یستغل إنھ .. واحد أي یفتحھ أن یمكن بريء ملف لشك إلى شكلھ الفیروس یغیر سوف
XP حرفًا أن برغم 2010 ونوافذ 2008 نوافذ خرب أنھ درجة إلى قوي فیروس إنھ. 95 ونوافذ 98 ونوافذ 

!النوافذ لتنظیف Windex مستحضر زجاجات بعض أصاب إنھ بل. بعد منھا یكتب لم واحدًا

 أصحاب إنذار إال لھم ھم ال كمبیوتر أصحاب (منظمة إلحصائیات طبقًا كمبیوتر ملیون وسالفیر أصاب لقد
 یمكن) اآلخرین الكمبیوتر أصحاب إنذار إال لھم ھم ال كمبیوتر أصحاب (لمنظمة وطبقًا). اآلخرین الكمبیوتر
:یلي كما یؤذیك أن للفیروس

 لك اشترى سیارة عندك تكن لم فإن سیارتك، سرقة عن الشرطة یبلغ ثم خاصة معلومات عن جھازك في یبحث -1
.اإلنترنت عبر واحدة

.وشرسًا عدوانیًا یبدو أوفیس مساعد یجعل -2

.العناوین دفتر في اسمھ یجد من كل إلى لزفافك دعوة یرسل -3

).روبرتس دیكي (السخیف بالمطرب خاصًا eBav اإللكتروني الشراء موقع في یجده شيء أي لك یشتري -4

 غرار على الكلمات كل تتلف ھكذا .. ھذا یجب ال حیث E حرف I حرف یسبق بحیث الوورد وثائق كل یغیر -5
Receive و Deceive.

.بالبكیني عمرھن من التسعین في للنساء موقع ھي عندك البدایة صفحة یجعل -6

؟ المخیف الفیروس ھذا من نفسك تحمي كیف

 من یأتي برید أي تفتح فال قریب، أو صدیق من كأنھ یبدو فیروس كل ایجعلو أن یحاولون القراصنة أن بما -1
 أي أو Jgsmvlgitfsg أو CyberStryker مثل أشخاص من القادمة بالثقة الموحیة الرسائل فقط افتح. ھؤالء

.قبل من عنھ تسمع لم شخص

.مریبة تبدو ملحقات أیة تحمل ال -2

.أخطر نھاإ .. مریبة تبدو ال ملحقات أیة تحمل ال -3
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 تستعمل ال.. الكمبیوتر تغلق أن فعلیك المودیم تركیب أعدت فإذا .. الكمبیوتر استعملت كلما المودیم افصل -4
.نفسھ الوقت في االثنین

أننا بما لكن .. میكروسوفت موقع من CGW-765-8765 الحمایة برنامج تحمل أن یمكنك -5

.أنت وتكتبھا الشاشة على من سطرًا سطرًا البرنامج شفرة لتنق أن نقترح فإننا شيء أي تحمل بأال ننصحك
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5-Tagline 1……

 لجذب الفیلم، عنوان تحت تكتب أو النكتة نھایة في تقال التي العبارة تلك ھو التنویر سطر او tagline الـ
 عناوین سطور ھناك .. كذلك ونیك أن یجب أو والتشویق والطرافة البالغة بین یجمع سطر وھو .. المشاھدین

 أو).. فیلم مجرد ھذا .. فیلم مجرد ھذا: لنفسك قل بالخوف شعرت كلما (عبارة منھا .. السینما تاریخ في جًدا طریفة
 !!)..اإلطالق على بمشاھدتھ ألحد نسمح لن الفیلم أحداث لبشاعة نظًرا(

):األفالم ال الشھیرة ھي باراتالع (الشھیرة الرعب أفالم عناوین سطور بعض نذكر یلي فیما

o بالفعل متضایقة فھي) .. إیثیل (تضایق ال): 1985 (المجنونة البدینة إیثیل! 

o مكان كل في الشرر یتطایر الشیطان،) سیلیك (تقابل حینما): 1972 (إبلیس بنات.

o األرض في الموتى یمشي سوف آخره عن الجحیم یمتلئ حینما): 1978 (الموتى فجر!

o الشریط بمنشار مذبحة تجرب كي تكساس إلى تذھب أن یجب ال): 1981 (ألشالءا! 

o الموتى ویحیي األحیاء یشل الخارجي الفضاء من یوصف ال رعب): 1959 (الخارجي الفضاء من 9 الخطة!

o حدیقة لیس ھذا): 1978 (الدیناصورات كوكب! 

o وراءه وما.... رالقب حتى معك یبقى سوف شدید رعب): 1981 (ومدفون میت! 

o بعد لھا یحدث لم األسوأ لكن طبیعیة، غیر میتة ماي سالي ماتت): 1974 (مشوھة! 

o اللیل منتصف سموات من یھبط الحادة األنیاب ذو الدماء مصاص الموت): 1940 (الشیطان خفاش! 

o عندما السماء فلتساعدنا): 1975 (الشیطان أمطار........... 

o المنزلیة بالزیارات یقوم وھو .. للدماء متعطش وقاتل منحرف، سادي مغتصب إنھ): 1982 (بوتشر دكتور! 

o المستقبل إلغاء تم لقد): 1973 (األخیر البرنامج! 

o ھو یراك أن قبل فلتره): 1974 (الغول! 

o الغلیظة باتالدعا من یكفي ما رأیت أنك تحسب.. ؟ وبشاعة دًما رأیت أنك تحسب ھل): 1966 (الشنیع التوءم 
 !بعد شیًئا تر لم أنت.. ؟ بالغثیان تصیبك التي التشوھات رأیت أنك تحسب.. ؟

o األشیاء ھذه استعادة یحاول اآلن .. كلیتھ سرقوا وھم قلبھ سرقت ھي): 1993 (الحصاد!

o جدًا علیك ضیق فھو یتجعد جلدك لجعل الفیلم ھذا یكف لم لو): 1974 (األسود الكریسماس! 

o جنون إنھ .. علًما لیس إنھ): 1959 (یمت لم الذي المخ! 
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o شيء إلى الطاھر الجمال محیًال. ضحیتھ عن بحث البنات، مدرسة خصوصیة وسط): 1960 (دراكیوال عرائس 
 !عنھ التعبیر یمكن ال مرعب

o األحیاء بین غریبة كانت): 1962 (األرواح مھرجان... 

o جًدا مخیفین .. جًدا طاھرین.. جًدا السن صغار .. العالم والیغز جاءوا): 1996 (المالعین أطفال! 

o الموت رھبة عن دامیة دراسة ھذه القرمزي، اللون في منقوعة): 1965 (األحمر الدم بلون اصبغني! 

o القبر ظالل في شھوتھ شمعة اشتعلت): 1962 (المفزع ھتشكوك. د! 

o سوف .. لك فرار أال المرأة صرخات تعني حیث .. الدم بیت في بك مرحًبا): 1981 (الموت فیھ یحیا الذي البیت 
 ...........في یتوقف ال الذبح إن .. لألبد كوابیسك الدم یطارد

o أرضي غیر شيء روح .. وحش عقل .. صبي جسد): 1957 (مراھًقا فرانكنشتاین كنت! 

o الموتى فحصدوا األحیاء زرعوا): 1972 (الدم مزارعي غزو! 

o الرعب عن الغطاء ینزع إنھ): 1984 (بانالمرط! 

o السلم استعمل .. علیك باهللا): 1983 (المصعد! 

o قلبك یوقف أن یستطیع ووجھھ .. للغایة شریر رجل): 1961 (ساردونیكس مستر! 

o لمارتین معتاد لیلي عمل ھذا .. المشرحة في والتمزیق القتل): 1996 (اللیل دوریة!

o فأس ومعھ .. بشرًیا لیس ھإن): 1983 (الفریسة! 

o تأكلھ ما أنت): 1999 (النھم! 

o منضدتھ على الطبق في آخر وواحد كتفیھ، على وسیم رأس لھ) وست ھربرت): (1985 (المحرك! 

o نباتیین لیسوا وھم .. جائعون إنھم .. عادوا لقد): 1985 (األحیاء الموتى عودة! 

o فعًال حدث بل .. بوسعھا ھذا إن . الجحیم من كوحش یاةللح عادت .. منومة): 1956 (المخلوقة! 

o ؟ منھم سیبقى وماذا سیعیشون من): 1974 (تكساس في الشریط منشار مذبحة

o لالختباء دفًئا األماكن أكثر ھو اإلنسان): 1982 (الشيء! 

o قط قبل من ھنا یكن لم أنھ برغم .. عاد قد دیث جاك): 1984 (المنومون! 

o الذئب والرجل وفرانكنشتاین دراكیوال انتھى حیث من یبدأ): 1966 (لدما شاربو.
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6-........ Tagline 2

 تحت تكتب أو النكتة نھایة في تقال التي العبارة تلك ھو  التنویر سطر او  tagline فالـ سابق، مقال في قلنا كما
 ھناك .. كذلك یكون أن یجب أو والتشویق والطرافة البالغة بین یجمع سطر وھو .. المشاھدین لجذب الفیلم عنوان
 ھذا .. فیلم مجرد ھذا: لنفسك قل بالخوف شعرت كلما (عبارة منھا .. السینما تاریخ في جًدا طریفة عناوین سطور
 فن أنھ الواضح ومن !!)..  اإلطالق على بمشاھدتھ ألحد نسمح لن الفیلم أحداث لبشاعة نظًرا (أو).. فیلم مجرد
 الواجب بین صراع(و) وصل الفنكوش عسل نھارنا (مثل جًدا قلیلة عربیة أمثلة إال نذكر ال ألننا أساًسا غربي

 .. !مزراحي توجو أفالم في) ؟ الواجب ینتصر ھل ترى .. والعاطفة

 وبترتیب ،2003 سبتمبر عدد في البریطانیة) إمبایر (مجلة اختیار حسب التنویر سطور أفضل بعض نذكر یلي فیما
 :الترجمة بعد تذوقھا یستحیل بحیث السجع على تعتمد ألنھا لألسف بعضھا حذفت وقد الجودة،

)The fly الذبابة (جًدا خائًفا كن .. خائًفا كن )1

).كید دانس وصن كاسیدي بوش ! (حقیقیة كونھا ولكن األحداث، أھمیة السبب لیس) 2

).Alien  الغریب ! (صراخك أحد یسمع لن .. الفضاء في) 3

) ?Dude where is my car  ؟ جدع یا سیارتي أین ! (ینسیاه لن نھار جاء یذكرانھا، ال لیلة بعد )4

)Armageddon ! (موجودة وھي ممتعة كانت كم .. األرض) 5

)shawshank redemption    شوشانك خالص (یحررك قد األمل لكن .. یسجنك قد الخوف) 6

).Bonnie and Clyde وكالید بوني ! (قاتالن إنھما .. انمتحاب إنھما .. شابان إنھما) 7

)MIB سود ثیاب في رجال (الكون قاذورات من األرض نحمي) 8

)jaws  2 المفترس الفك ... (مأمونة للماء العودة حسبت أن بمجرد) 9

.بوند جیمس أفالم من ) Golden eye    الذھبیة العین   (الرقم وتعرف .. االسم تعرف أنت) 10

 للمستقبل العودة !    (كلھ زمنھ عن تأخر یوم ذات وفي ... العشاء عن یتأخر .. الصف عن یتأخر أن اعتاد) 11
Back to the future(

 )تكساس في الشریط منشار مذبحة   (؟ منھم سیبقى وماذا ؟ أحیاء سیظلون من) 12

)The thing الشيء  (لالختباء مكان أدفأ ھو اإلنسان) 13

 Who framed rabbit ؟ روجر األرنب ورط من (المشاكل من مثلث في وأرنب وامرأة رجل قصة ھي)14
Roger( 
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 المساحون   (تنفجر .. ثانیة عشرون .. التنفس على تقدر ال ثانیة عشرة خمس .. األلم یبدأ ثوان عشر) 15
Scanners(

)The usual suspects  عتادونالم المشتبھون ! (مصادفات ال .. واحد عرض صف .. مجرمین خمسة) 16

)Mars attacks !  یھاجم المریخ !   (نأخذه سوف .. لطیف كوكب) 17

)Lost boys   المفقودون األوالد (دماء مصاص تكون أن الممتع من .. اللیل طیلة ومرح النھار طول نوم) 18

)Cobra كوبرا (الدواء فلتلق .. داء الجریمة) 19

)Taxi driver التاكسي سائق (ما شخًصا تكون بأن تحلم نكرة ھناك دینةم كل في شارع كل في) 20

)The omen النبوءة (أنذرناك لقد .. بیوم العالم نھایة إلى أقرب الیوم أنت .. الخیر صباح) 21

)الكبیر لیبوفسكي (البرید في قدمھا إصبع صار اآلن .. أیدیھم في حیاتھا كانت) 22

 )Naked gun العاري السالح  ! (الشبح لمفی مخرج أخو لكم یقدمھ) 23

)Robocop اآللي الشرطي (الشرطة قوة مستقبل ... شرطي وكلھ .. آلة منھ جزء .. رجل منھ جزء) 24

).دو سكوبي (نوًعا خائًفا كن ...  خائًفا كن) 25
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 .1 الرعب افالم ألبطال النجاة دلیل -7

 خالصة فھي حرفًیا فیھا ما نفذ .. جیًدا التعلیمات ھذه قرأت لو تنجو أن یمكنك رعب لفیلم بطًال نفسك وجدت إذا
 مساھمات ھي التعلیمات ھذه.. الصرخة بسلسلة وانتھاء دراكیوال بأفالم بدًءا األجنبیة الرعب أفالم من مئات مشاھدة

 أترك نصائح بعدة فیھ ھمتسا وقد).. كیزي دكتور (واسمھ أعوام منذ موجوًدا یعد لم إنترنت موقع لزوار ذكیة
:العزیز القارئ لتخمین استنتاجھا

o فعًال مات أنھ من لتتأكد تتوقف ال المسخ قتلت أنك یبدو حینما..

o المزاح سبیل على ھذا كان لو حتى عال، بصوت للشیاطین استدعاء كتاب أي أبًدا تقرأ ال. 

o البدروم تفتش ال .. البدروم تفتش ال! 

o من الكثیر علیك یوفر سوف ھذا .. فوًرا فاقتلھم صوتھم، غیر بصوت یتكلمون أو الالتینیة یتكلمون كأطفال بدأ لو 
).مستعًدا كن لذا بسھولة یموتوا لن: ملحوظة (بعد فیما المعاناة

o جمیًعا كانوا لو خاصة بصفة .. معھم تذھب فال بالبلدة مھجور مسكون بیت في اللیل قضاء تنوي الشلة كانت لو 
 طریقك أثناء وصیتك تكتب أن فعلیك الشلة مھرج أنت كنت لو أما .. فیھم المنفرد الوحید وأنت وفتاة فتى من نائیاتث

.السھرة لھذه

o الجحیم إلى بوابات تفتح التي األلغاز تحل ال: عامة كقاعدة.

o بالحیاة تھتم كنت لو سریًعا تفر أن فعلیك .. القط أنھ وتجد الضوضاء مصدر عن تفتش عندما.

o لسیارتك األمامي بالزجاج التصق الذي المریع الشيء ھذا كنھ لتعرف القیادة عن تتوقف ال.

o تتبول حتى أمیال ثالثة الغابة في تمش ال فضلك ومن فقدتھ شيء السترداد أبًدا تعد ال.

o المخیفة كنج نستیف لقصص المفضل المكان دائًما أنھا یعني)... (مین (في صغیرة قریة أیة عن ابتعد.(

o تعتقد مما أذكى إنھم .. المشاھدین وراقب التصویریة الفیلم لموسیقا استمع.. 

o جدیدة السیارة كانت مھما یدور لن سیارتك محرك أن فلتتذكر مریع شيء یطاردك حینما..

o یمكن ما بأسرع البلدة من فلتفر مقلوب، وضع في معلق الصلیب أن ووجدت المھجورة الكنیسة دخلت لو. 

o الجزء ھذا من دقائق خمس أول خالل عالمنا ستفارق ألنك لھ ثان جزء على تتعاقد فال الفیلم من نجوت لو.

o تفعلھ كي یتحداك احدھم أن لمجرد شیًئا تفعل ال .. ظروف ایة تحت..

o الرعب مأفال من بھ بأس ال عدد بطل نیل سام ! (الشیطان رأیت كأنك فلتھرب ) نیل سام (رأیت إذا.(

o الغابة – البحیرة – المظلم الزقاق – الجرن – العلیة – القبو تعني قد ھذه ھناك .. (أبًدا ھناك تذھب ال.(

o المظلمة الغرفة تدخل ال! 
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o المنزل في وحدك كنت إذا خاصة أبًدا تستحمي ال: للفتیات بالنسبة..

o في ففرصتك البطلة صدیقة كنت إذا أما.. بسرعة یمتن األفالم في الخلیعات الفتیات .. للفتیات أخرى نصیحة 
 !آسف أنا .. معدومة النجاة

o البخس السعر بھذا العقار یباع لماذا إسأل.

o فوًرا تھرب أن فعلیك مفھوم، سبب بال للوراء تتراجع رأیتھا لو .. للكامیرا انظر المسخ قتل بعد.

o أبًدا تعد ال .. جتكوزو أطفالك كذلك .. بنفسھ العنایة یمكنھ كلبك.. 

o المصدقین من كن .. مریع وبشكل بسرعة یموتون یصدقون ال الذین..

o وجیھ لسبب مھجورة البلدة أن البد..

o الھرب تحاول وأنت للسیارة الخلفي المقعد في بانتظارك إنھ.. 

o ركوب .. االستحواذ تحت جمیًعا كسيالتا سائقو .. فیھا ینتظرك فالمسخ سیارة استقللت لو .. بالحافلة إال تھرب ال 
.الحافلة اركب صدقني .. القارب أو الطائرة تدمیر یستطیع المسخ .. خالیة مظلمة ممرات في الركض یعني المترو

o جنسًیا النشطون المراھقون یموت فقط .. الرعب أفالم في أبًدا یموتون ال األطفال... باًال فلتھنأ طفًال كنت لو..

o عمالق متحور حیوان لمواجھة فاستعد (!) ھذه مثل تعجب عالمة یحتوي الفیلم ماس كان إذا! 

o البشر تحنیط صاحبھ یھوى فندق أي في تسكن ال عامة.. 

o تفر أن یجب عندھا".. معنا بوجودك إال اللحم بشواء لنستمتع كنا ما: "لك ویقولون احتفاًال القریة أھل یقیم عندما! 

o الحدوث على توشك كارثة أن فاعلم یتردد للفیلم میزالم اللحن سمعت إذا.. 

o اللیل وردیة في أبًدا تعمل ال..

o عمالقة وتصیر لتتحور فرصة أیة تنتظر الحشرات حیث الصحراء في نوویة قنابل تفجر ال.. 

o شھًیا لك بدا مھما المیت المسخ قلب تأكل ال.. 

o الجمیع اقتل .. وقتك تضیع ال .. الوقت طیلة شيء كل على الرصاص أطلق! 

o مدرستك في المنبوذة القبیحة الفتاة مع مھذًبا لطیًفا دائًما كن..

o لقد .. بھ تلحقي فال دقائق خمس خالل یعد ولم السفلي بالطابق غامضة ضوضاء مصدر لمعرفة زوجك أرسلت لو 
 ..حال كل على مات

o األبواب إغالق على القدرة الكمبیوتر تعط ال.. 

o أبًدا للعشاء دماء مصاص تدع ال.. 

o مفكرة أیة تطالع ال .. المرایا في تنظر ال .. القبو في القدیمة الثیاب تجرب ال المھجور المنزل تدخل عندما.. 
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o أبًدا للوراء تمش ال!.. 

o عندما رعًبا صوابك فیطیر ثیاب خزانة في نفسھ یسجن أن إال شیًئا یفعل ال البائس الحیوان فھذا ... قًطا تقتن ال 
 ..أفضل زینة سمكة اشتر .. الغرفة من تخرج عندما المسخ تلقى ھذا بعد .. تفتحھا

o المزید تطلب فال كالدجاج البقري اللحم طعم كان لو.

o لك سیحدث ما تستحق أنك ھذا معنى .. تصدق ال أو خائًفا لست أنك تعلن ال.

o الباب تفتح ال.. 

o حاولت مھما سیأكلونك إنھم .. نفسك تتعب فال اإلیطالیة الزومبي أفالم دأح في نفسك وجدت لو..

o لألسف األول الفیلم ثلث في سیموت لكنھ .. غالًبا صادق.. البحیرة سر أعرف أنا : یؤكد الذي المجنون.. 

o الحجم صغیرة مسوًخا تحتوي كانت لو خاصة الجیش تخص علبة أیة تثقب ال.. 

o العجزة ملجأ إلى إلرسالھا الوقت حان فقد وجھھا في ینمو والشعر جدتك فم من سیلی اللعاب بدأ إن.
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 .2 الرعب افالم ألبطال النجاة دلیل -8

 خالصة فھي حرفًیا فیھا ما نفذ .. جیًدا التعلیمات ھذه قرأت لو تنجو أن یمكنك رعب لفیلم بطًال نفسك وجدت إذا
 مساھمات ھي التعلیمات ھذه.. الصرخة بسلسلة وانتھاء دراكیوال بأفالم بدًءا األجنبیة لرعبا أفالم من مئات مشاھدة

 أترك نصائح بعدة فیھ ساھمت وقد).. كیزي دكتور (واسمھ أعوام منذ موجوًدا یعد لم إنترنت موقع لزوار ذكیة
:العزیز القارئ لتخمین استنتاجھا

o للمزاح ةطریق أبًدا یكون ولن یكن لم الخنازیر دم! 

o الرعب أفالم في أبًدا خیر على یمر ال زجاجات فتاحة عن البحث! 

o للمزاح طریقة أفضل لیس السفاحین قبور حفر! 

o بدا مھما .. عمك ابن وجده والذي قفص في السجین الغریب للمخلوق الھامبرجر من قطًعا تدس أن تحاول ال 
..لطیًفا لك

o المنزل تاریخ بصدد یكذب إنھ .. أبًدا العقارات سمسار تصدق ال.

o نفسھا تقود سیارات فیھا تمشي التي السریعة الطرق عن ابتعد عامة بصفة... 

o المسوخ یجذب مغناطیس إنھا !.. علیك باهللا) نیویورك (عن ابتعد.. 

o مصائبال تعني باألورج متوجسة موسیقا: بمصیرك تخبرك إنھا ... جًدا مھمة التصویریة الفیلم موسیقا .... 
 أن الحظ .. مفاجئة دقة وتدوي رف على من قط یثب سوف .. مضرة غیر خضة یعني موسیقا وجود عدم

 تفر سوف .. طیب معناھما والباص الطبل .. القط رأیت وقد أنت تطمئن ما بعد سیظھر الحقیقي الخطر
 .. تنومك أن تحاول ھاإن .. خطیرة األلعاب صندوق موسیقا. مؤخرتھ في المسخ تركل وربما الموت من

 ... خائف انك یظھر الدندنة أو بالغناء أنت قیامك مع موسیقا وجود عدم . أحشاءك تمزق حادة أداة توقع
.لك قذرة مفاجأة مع فجأة الموسیقا تعود سوف

o یلتھمنك وسوف دائًما میتتات الداخل في الفتیات .. المقبرة خلف یقع دعارة بیت أي تجنب..

o ھیھ: "ببالھة تقل ال جالًسا تجده وعندما ... بیتھ تدخل فال جثتھ، یجدون وال حادث في احدھم یموت عندما .. 
 ینسف أن قبل طبًعا ھذا. الحقیقي وجھھ لترى یستدیر ثم لك ظھره یكون سوف". ؟ حي أنت ھل !.. جوني
..أنت وجھك

o میتة بطة نفسك فاعتبر أعدم بسفاح ةعالق ألسرتك كانت إن .. للحیاة یعودون یعدمون الذین السفاحین كل.

o ثمن بأي المركبات ھذه تجنب .. وجیھ لسبب مھجورة ھي البحر في أو الفضاء في مھجورة مركبة كل..

o الفیلم كان إن أما .. األقل على أعوام خمسة لمدة تعرفھ لم شخص أي في تثق ال .. بالبارانویا مریًضا كن 
.اإلطالق على بأحد تثق فال الشیطاني االستحواذ عن
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o الثالجة في یتعفن ودعھ منھ تشرب ال .. بقرة من المتوھج اللبن یأت لم األرجح على.

o المدارس في یموتون الناس كل ... سیئ مكان فالمدرسة أبواك یقولھ ما برغم.

o ؟ ھنا أحد من ھل: تسأل ال مظلمة غرفة تدخل حینما
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 .3 الرعب افالم بطالأل النجاة دلیل -9

 خالصة فھي حرفًیا فیھا ما نفذ .. جیًدا التعلیمات ھذه قرأت لو تنجو أن  یمكنك رعب لفیلم بطًال نفسك وجدت إذا
 مساھمات ھي التعلیمات ھذه.. الصرخة بسلسلة وانتھاء دراكیوال بأفالم بدًءا األجنبیة الرعب أفالم من مئات مشاھدة

 أترك نصائح بعدة فیھ ساھمت وقد).. كیزي دكتور (واسمھ  أعوام منذ موجوًدا یعد لم تإنترن موقع لزوار ذكیة
:العزیز القارئ لتخمین استنتاجھا

  في الضیقة الفتحة عبر الفرار تحاولي فال سفاح مع المرآب في محبوسة نفسك ووجدت حسناء فتاة كنت لو   ·
..رأسك ویقطع الباب لیھبط الریموت زر على ھو یضغط سوف .. الركن

.الشتاء في الثلوج تعزلھ فندق في كحراس العمل یقبالن أبویك تجعل ال   ·

 وسط خازوق على یوضعون أو یذبحون الفیلم في یتبولون من كل .. فلتتماسك للتبول بحاجة شعرت لو   ·
...األحراش

 ..أخیًرا بوجوده تؤمن أن علیك كان ربما لذا .. أجلك من قادم العاو   ·

 ..إلیھم بالذھاب خاطرك تتعب ال لذا .. أبًدا تصدقك لن الشرطة   ·

 بأس ال النجاة في فرصتك فإن التترات أول في اسمك وكان ذكیة، بك الخاصة السیناریو مقاطع  كانت لو   ·
 بھا

 !غالبا أمرك انتھى فقد األول فیلمك ھذا كان لو   ·

 !!فوًرا فلتحرقھا افریقًیا صنًما أو أكشن بطل أو باربي كانت اءسو دمیة ایة وجدت لو .. شریرة الدمى كل   ·

 ثوب خطر أحدھا یبلغ لم لكن . المھرجین وبزات الھالوین ثیاب ومنھا الخطر لك تجلب مخیفة ثیاب ھناك  ·
 ..الجحیم من فرارك منھ فلتفر قدیًما زفاف ثوب رأیت إذا !... القدیم الزفاف

)... الحریة وتمثال إیفل برج مثل (المعروفة السیاحیة األماكن تدمیر النوویة رةالمتحو الوحوش تحب عامة  ·
 ..األماكن ھذه تجنب لذا

 !وتأكلھا إحداھا تسلق أن تحاول ال وبالطبع بیضة تفتح أن تحاول فال للرعب دائم مصدر العمالق البیض   ·

 "!سأعود: "أبًدا تقل ال   ·

 في  المسخ أن البد .. بالفعل ماتوا قد لحمایتك دارك خارج الدوریة ارةسی في الجالسون الشرطة رجال   ·
 !اآلن شقتك

 وجیھ لسبب موصًدا یكون أن بھا بأس ال احتماالت ھناك .. فتحھ تحاول فال قرون منذ مغلًقا الباب كان لو   ·
 ...!جًدا جًدا

. سفاح أو مجنون فیھ یرقد الذي القبر شاھد على تتبول ال عامة   ·
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)الفیلم من الثاني الجزء حتى األقل على !!! (نجوت قد فأنت النھایة تترات رأیت لو   ·

 !الكاثولیكي القس باستثناء الالتینیة یجید شخص أي في تثق ال   ·

 الكالب وتخدش الماء، صنابیر من الدم ویسیل الجدار، على الصور عیون فیھا تالحقك التي البیوت تجنب   ·
 ..واضح سبب بال الجدران

 ..أبًدا تزرھا فال .. مرعبة الشمع متاحف كل   ·

..لطیًفا شیًئا لیست خیوط بال تمشي التي الدمیة   ·

 ..الموت ضد الوحید ضمانك ھو األرق !.. أبًدا تنم ال   ·

 ما تستحق تفأن وإال .. األول الجزء في الرعب موطن كانت التي للبلدة تعد ال الفیلم من الثاني الجزء في   ·
 ..لك سیحدث
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..........ھتشكوك تكلم ھكذا  -10

 مع تتمشى مقصودة لمسة وھي آرائھ، في صادًما اللسان سلیط یكون أن ھتشكوك األشھر التشویق مخرج اعتاد
:لك ترجمتھا آرائھ من مجموعة ھذه. البارد المبالي غیر منظره

:الممثلین عن

.الماشیة نم قطیع الممثلون -

.كذلك یعاملوا أن یجب إنھم ھو قلتھ ما .. ماشیة قطیع إنھم الممثلین عن أقل لم -

 الذي الدافع ھو ما: سألني فإذا .. السیناریو في شيء كل: لھ أقول شخصیتھ عن ممثل یسألني عندما -
 !أجرك إنھ: لھ أقول.. یحركني؟

 !یمزقھ فإنھ الممثل ھل یرق لم إذا .. رائعة الممثلین مع دیزني فرصة -

.المقص ھي المشھد ھذا مع للتعامل طریقة خیر -

:بالمشاھدین عالقتھ عن

 یا أقترح إذن: لھا فقال تستحم، تعد لم أنھا حتى ابنتھا أفزع) سایكوز (في الحمام مشھد أن من امرأة لھ شكت -
.الجاف للتنظیف ابنتك ترسلي أن مدام

.البارد الرعب ماء في  أقدامھم أصابع أطراف یضعوا أن یحبون ألنھم أفالمي تحب الناس -

.اإلمكان قدر یتعذبون المشاھدین أجعل ان أحب -

 !اإلنسان مثانة سعة مع الفیلم طول یتناسب أن یجب -

:التلفزیون یعرضھا التي القتل جرائم عن

 إعالنات تعطیك فسوف عدوانیة میول عندك تكن لم فإن الخاصة، العدوانیة میولك تحل القتل مشاھدة -
.بعضھا التلفزیون

 !الطبیعي مكانھا حیث البیوت إلى القتل جرائم التلفزیون أعاد لقد -

:اإلخراج في أسلوبھ عن

.بداخلھا جمھوري أضع أن: فقال أفالمھ ھدف عن صحفي سألھ -

.الموت حتى الناس أخیف أن ببساطة ھي الحیاة في رسالتي -

.عرضھا من عام بعد كالسیكیات وتصیر المال من الكثیر ققتح الفاشلة افالمي حتى -
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 تلك وراء ینطلق بأن ویأمره كانجارو جیب في یقفز الشرطة رجل لجعلت استرالیا في آخر فیلًما صورت لو -
 !السیارة

..!نفسھ تلقاء من ھذا بعد یأتي الفیلم موضوع .. عظیمة حبكة مع جیدة قصة نقص ان نحاول -

.المملة األجزاء استبعاد مع الحیاة ھي الدراما -

.انتظاره في الخوف .. االنفجار في یخیف شيء ال -

:سریعة ردود

.باب عتبة تصلح ال فھي. السمیك الغالف ذي الكتاب محل أبًدا تحل لن لكنھا جیدة  الشعبیة الطبعة ھذه -

 تحت بالربو مصاًبا غاضًبا نزیًراخ یحمل رجًال رأى عندما الفكرة استلھم القرب موسیقا مبتكر أن أعتقد -
.رللخنزی األصلي الصوت جودة ینافس ان اإلنسان اخترعھ الذي الصوت یستطیع ال لألسف. ذراعھ
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.....ألین وودي تكـــــــلم ھكــــــــذا -11

ھذا تستحق ھذه لیس ممثًال فحسب، بل ھو مخرج ومؤلف موھوب، ل) وودي ألین(الممثل الكومیدي األمریكي 
:الخواطر الساخرة أن ننقلھا لك

فقط ال أرید أن أكون موجوًدا .. لیس الموضوع أنني خائف من الموت  -
..عندما یحدث ھذا 

طریق .. الیوم یواجھ الجنس البشري مفترق طرق ھو األھم في تاریخھ  -
لنأمل أن .. یؤدي إلى الیأس وضیاع األمل، وطریق یؤدي إلى االنقراض 

.تكون لدینا حكمة االختیار الصائب

.الشيء الوحید الذي أشعر بالندم علیھ في حیاتي ھو أنني لست شخًصا آخر -

لقد نظرت ... طردوني من الكلیة بسبب الغش في امتحان مادة المیتافیزیقا  -
.في روح الطالب الجالس أمامي

بعتك مستحیل وغیر مستحب ألن ق.. مستحیل أن تسافر بسرعة الضوء  -
.ستطیر عن رأسك طیلة الوقت

.بینما األشرار یستمتعون فعًال بساعات الیقظة .. األخیار ینامون أفضل .. العالم منقسم إلى أخیار وأشرار  -

!لو كان كل شيء وھًما وال وجود لشيء، فالبد أنني قد دفعت ثمًنا أكثر من الالزم للسجادة الجدیدة  -

..یحاولون معرفة الكون، بینما من الصعب أن تجد طریقك في الحي الصیني مندھش أنا من الناس الذین  -

.قاما بتأجیر غرفة نومي .. عندما تعرضت للخطف تصرف والداي بسرعة  -

األسوأ ھو أن یكون ھذا الرجل البدین الجالس في الصف .. ماذا لو لم یكن ھناك وجود لشيء ونحن مجرد حلم ؟ -
! فعال الثالث ھو الوحید الموجود

!واألسوأ أنھا تنتھي بسرعة .. الحیاة ملیئة بالتعاسة والوحدة والمعاناة  -

..أما عن باقي الوقت فال أستمتع بحیاتي على اإلطالق  .. أكثر الوقت ال أستمتع بحیاتي كثیًرا -

..لم أشعر أنا وزوجتي بلذة مشتركة إال عندما وقع القاضي أوراق الطالق  -

..ضحك األقدار فاحك لھا خططك المستقبلیة لو أردت أن ت -

..لقد باعھا لي جدي وھو على فراش الموت .. أنا فخور بھذه الساعة الذھبیة  -

.لقد وضعا دًبا حقیقًیا في خزانتي .. ال أعتقد أن أبوي كان یحبانني حًقا  -
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)دفتر دفتي بین وطن_ 1 (بدایات تقدیم-1

الرحیم الرحمن اهللا بسم

... !حقًا شخت نيأن یبدو

 ـ) أصدقائي / الصغار أخوتي / أبنائي (من واحد عن طیبًا خبرًا أسمع أو أنیقة، قصصیة مجموعة أتلقى یوم كل في
 محمد: (األسماء وتنفجر !.. أقرأه ما أحب بل لھم، أقرأ فصرت لي یقرءوا أن اعتدت الذین ـ سني في رأیك حسب
 تصیر) العایدي أحمد (روایة ... الخ).. حنا میشیل).. (أحجیوج محمد.. ()عالء محمد).. (العایدي أحمد).. (فتحي
.الخ ..نشر دار صاحب صار) سامي محمد(و األطفال، أدب في یحاضر) عالء محمد(و العام، حدث

 الشاب أدیبنا شبھھ تصرف وھو األدباء، ھؤالء یحب أن في ھامشیًا كان ولو دورًا لھ أن یعتقد أن للمرء یحلو ھنا
 یظفر أن منھم كل ویحاول وراءه فیتزاحمون صورة، التقاط أثناء شخصًا یرون من بسلوك) عالء محمد (مشاغبال

 !)بالمناسبة عني یتكلم یكن لم ..(الكادر من بجزء

): أمین جالل. (د یقول. فیھ شك ال سحر المطبوعة للكلمة یظل ھذا برغم لكن اإلنترنت، شبكة على للكثیرین قرأت
 حتى أو كتاب في مطبوعًا كان إذا الكالم نفس من وموقفنا الید، بخط المكتوب الكالم مع تعاملنا طریقة إلى أنظر"

".الكاتبة باآللة مكتوبًا

 أمام ویضعھ وارتفاعًا وعرضًا طوًال إبداعھ یمنح فھذا مطبوعة، كلماتھ یرى أن جیدًا یكتب من كل حق من
.عقلھ وثنایا مكتبھ درج في بھا یحتفظ متھاوی مجرد كلماتھ كانت ما بعد مسئولیاتھ،

 أن یمكن فال القرابین، یطلب وثني بصنم المطبعة شبھ) توین مارك.. (الھین باألمر لیس الوسیلة ھذه مع التعامل لكن
 أسطر، بضعة أول یكتبوا أن بمجرد النشر یطلبون إنھم الشباب المبدعین ومشكلة بعنایة، منتقاة غیر قرابین لھ تقدم
 فقط. صنعھ حذاء أول بیع یحاول كي الشجاعة یجد أن یمكن ال ـ) توین مارك (لـ زال ما والكالم ـ إسكافي أي بینما
.العالم في المھن كل بین من القاسیة المعاملة ھذه الكتابة تتلقى

 حل جادإی) سامي محمد (النشیط وصدیقنا ،)لیلى (دار حاولت التي وھي صادفتھا، طالما التي الحرج نقطة ھي ھذه
 صائبة ونظرة حساسة عین إلى یحتاج ھذا .. یستحق لمن والنشر للجمیع النشر بین التوفیق محاولة. بصددھا وسط

.یملكھا أنھ في شك ال

 حركة بالتدریج وتتكون الشباب، من لكتاب ینشر شاب ناشر: قبل من تتكرر لم علمي قدر وعلى جدیدة ظاھرة ھذه
 حركة ھذه. أصًال وجودھا بفرض فرصًا یعطي ال والذي نفسھ، على المنغلق المعقد رالكبا عالم تتجنب موازیة أدبیة
.أفسدوه وما أضاعوه ما كّم ذھولھ أثار وقد الكبار، أخطاء یكرر أال یحاول جیل یخلقھا أدبیة

 تتوقف أال ) یلىل (لدار وأتمنى والقراءة، التعلم عن یكفوا أال لكتابھا وأتمنى وتزدھر، تنجح أن التجربة لھذه أتمنى
.الجدیدة األفكار ابتكار عن

.علیھا بتالتھا یغلق أن ـ بوسعھ وال ـ أحد حق من یعد ولم األزھار تفتحت لقد

بدایة مقـــــاالت دار لیــــــــــلى



[36]

...!!!غدًا مرتین) ال (للموت تقل وال عش -2

 ھذه من فالبد تعرفون، كما) بوند جیمس (قصص من قصة ھذه لكن السخیف، الطویل العنوان ھذا عن أعتذر
 بھذه خبیرین صارا إنھما) بوند جیمس (لـ فیلم آخر مؤلفا یقول.. والرومانسیة بالعمق المتظاھرة المتحذلقة وینالعنا

 األفالم لھذه جًدا مناسب عنوان Always is not forever again العنوان مثًال.. منھا الكثیر وألفا العناوین
 ومن).. أبًدا یذوب ال الثلج (ومعناه Ice never melts وعنوان).. ثانیة لألبد لیست دائًما (ھو العمیق ومعناه
فیھا فكرا التي القویة العناوین ضمن

:التالي الفیلم عنوان

Sadam Hussein's robot alien monkey dinosaurs) القادمة اآللیة الدیناصورات حسین صدام قردة 
...كھذا فیلم من واحد مشاھد یفلت لن طبًعا)... الفضاء من

 ھوذا.. ذاتھ الفیلم یفوق ربما ضخم افتتاحي مشھد من البد ولھذا ،)بوند جیمس (قصص من علیكم أقصھا التي القصة
 من األشرار ھؤالء كان الماضي في .. عربیة لدولة كامل جیش من الفرار ویحاول الصاروخیة سیارتھ یركب بوند

 یوجد ال.. بوند مسكین.. التسعینات في فجأة یتيالسوفی االتحاد تالشى ثم السوفییت، عمالء الكوبیین أو السوفییت
 ونظریات الحضارة صراع عن) ھنتنجتون (نظریات ظھرت ھنا.. طریقة بأیة عدو إیجاد من البد. اآلن أعداء

 .. العرب .. الجدید بالعدو األفالم ھذه مؤلفي ألھم ألنھ جًدا مناسًبا ھذا كان .. اإلسالمي الخطر عن) إسبوزیتو(
 ..سبتمبر أحداث قبل حتى األفالم ھذه ملئوا الذین القساة راراألش العرب

 الصاروخیة بنفاثاتھا العربیة الدولة تلك جیوش تطارده بینما الساعة، في كلم 500 بسرعة بسیارتھ یندفع بوند اآلن
 االنفجار على كیوش بركان ھناك .. والكیمیائیة البیولوجیة القنابل من الكثیر مع النوویة، الرءوس ذات وصواریخھا

 تتحول بدأت التي الماجما وكل المرتفعة الحرارة ھذه تقاوم طبًعا السیارة .. الحمم وسط فوھتھ في داخًال بوند فیندفع
:الناریة النظرات ذوي الملتحین العرب المطاردین أحد یصیح .. الفا إلى

 ..!!"ضص یبتج للح یباال "ـ

 یطاردون الذین اللیبیین مشھد راجع ..  بالعربیة كالم بأنھ یوحي فقط. .لھ معنى ال طبًعا.. ؟ الكالم ھذا معنى
 أنھا سیفترض الغربي المشاھد لكن لھ معنى ال شیًئا یقولون تجدھم وسوف) للمستقبل العودة (فیلم في البروفسور

 ..عربیة كلمات

 ال لكنھم والشراسة التكنولوجیا لكونیم األفالم ھذه في العرب إن.. البركان نحو الحدیثة العربیة المقاتالت تندفع
 وتتناثر.. المقاتالت لتذیب ألعلى مرتفعة الحمم وتتناثر البركان ینفجر التالیة اللحظة في.. بوند براعة یملكون

 ..مكان كل في المشتعلة الشرارات

 رائعة شقراء وجدت الخاصة مقصورتھ في .. مكیف أنیق قطار ینتظره حیث البركان قاع إلى یھبط بوند.. ؟ وبوند
 القصص ھذه أغلب لكن أخي یا طبًعا الكابوریا.. ؟ السالطعین ھي ما .. السالطعین من وطبق شمبانیا وزجاجة
 ..اللعبة اسم ھما والبندورة السالطعین حیث شوام، یترجمھا

) عامر منى (دةالسی تطبخھ الذي البروكولي لیس).. بروكولي كابي (اسم الشاشة ویتوسط جمیلة بلوز أغنیة تبدأ
 اسم فوقھ لیھبط كفھا ترفع.. غریبة بأمور تقوم لراقصة مونتاًجا أزرق بمرشح نرى اآلن.. بوند أفالم منتج ولكنھ
 ساقھا تمد ثم.. ظھرھا على البطل اسم فیھبط كالحمار تتمطى ثم).. غًدا مرتین ال للموت تقل وال عش (الفیلم
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 من جزء ركن كل وفي منقسمة الشاشة تجعل تروكاج حیل من أسب ال.. المصور اسم لیظھر البري كالخنزیر
..الراقصة

 تزل لم التي السكرتیرة یغازل.. القیادة مركز یدخل ببوند تبدأ التي األصلیة بالقصة لھ عالقة ال ھذا كل.. وبعد؟
..1961 عام منذ تتزوجھ أن تتمنى

 ..جدیدة بمھمة یكلفھ ثم) الصحراء شیخ (مھمة بنجاح یھنئھ الذي القائد إلى یدخل

 إلى نووًیا صاروًخا یبیع أن یحاول لكنھ القدیم الحرس من عتیق سوفییتي جنرال إنھ).. فیودوروف (الجنرال عاد لقد
 واحد صاروخ أھمیة فما النووي بالسالح مدججین القصة بدایة في العرب یكن ألم: حیرة في أنت تتساءل.. العرب

 القصة یحرك الذي السردي الدافع.. ھتشكوك رأي على McGuffin ھناك یكون نأ المھم .. بأس ال لكن.. ؟ لھم
 ..لألمام

..لتدمیره یذھب أن بوند على.. الصاروخ ذلك فیھا یخبئ األمازون غابات في قاعدة لھ) فیودوروف (الجنرال

 كل یبلغون الذین تلصصینوالم العمالء من دستة أنف تحت من ماًرا البرازیل إلى یسافر .. المھمة على بوند یوافق
 ..الجنرال إلى حركاتھ من حركة

 من خارج وھو بوند جوار الریاضیة بسیارتھا تتوقف برازیلیة سمراء فتاة وھي) ماریا (الحسناء العمیلة تظھر ثم
:لھ وتقول المطار،

)"إیرس بوینس (في تمطر تعد لم السماء" ـ

 أنت تقتل وكما .. طبًعا فاخر جناح.. فیھ تقیم الذي الفاخر الفندق ىإل منطلقین معھا یركب ھكذا.. السر كلمة ھي ھذه
 یلقي ثم أیدیھم، في والحبال ستار خلف المتوارین الھنود الخناقین من ثالثة بوند یقتل تنام أن قبل البعوض بعض

 قذف یجید مكسیكًیا قاتًال ویذبح الحمام، في یختبئ كان) بوكس كیك (خبیر ویھزم النافذة، من یاباني سومو بمصارع
 ..للنوم صالًحا نظیًفا الجناح صار ھكذا.. الخناجر

:جیبھ من صغیًرا مسدًسا یخرج وھو یقاطعھا بوند لكن الكالم، على وتوشك الحسناء العمیلة تأتي

 .."منك نشلتھ فقد المسدس عن تبحثي ال"ـ

:ثقة في الكالم بوند فیواصل ... متوحش نمر إلى وتتحول بذعر تصاب

 معنى.. البرازیل بل األرجنتین في لسنا نحن.. حمقاء ألنك ھذا.. إیرس بوینس في تمطر ال السماء إن لي قلت"ـ
"مزدوجة عمیلة أنت.. الجنوبیة أمریكا عن شيء أي تعرفین ال أنك كالمك

 !فسسسسسس).. بوند (یحملھ الذي المسدس من غاز ینبعث اللحظة ھذه في

:اآلخر الحاجب مستوى عن متًرا ًباحاج ترفع وھي العمیلة تقول

 أعرف وكنت غاز، قنبلة بل مسدًسا لیس ھذا).. فیودوروف (الجنرال عن شيء أي تعرف ال أنك كالمك ومعنى"ـ
 !"ستسرقھ أنك

 أنفھا في المثبت الغاز مرشح تنزع ثم الھواء لیدخل النافذة فتفتح ھي أما .. وعیھ فاقًدا بوند ویسقط الغاز ینتشر
 ..بوند ویحملوا الجناح یدخلوا كي رجًال عشر لسبعة وتشیر
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 ..األحراش وسط فیودوروف الجنرال قاعدة في اآلن نحن

 ممرات ھناك .. للجنرال الخاص الحرس دور یلعبن حسناء مائة وحوالي بالسالسل مقید أنھ لیجد عینیھ بوند یفتح
 عن عبارة والسقف كامل وقطار آلي حاسب ھزةوأج أوتوماتیكیة وأبواب مصاعد وھناك الفینیل من جًدا واسعة

 ما یفوق وماًال جھًدا اقتضى المكان ھذا تشیید باختصار.. استطالع طائرة أیة یخدع أنھ البد لألدغال) كاموفالج(
 بالفعل ملیاردیر ھو بالتأكید.. إذن؟ الجنرال یریده ماذا: المھم السؤال یأتي ھنا.. لندن في) ھیثرو (مطار بناء اقتضاه

؟ یتقاعد ال ولماذا.. لھ؟ یضاف أن یمكن فماذا كلھ ھذا یشید كي

:الجنرال قال

.."المرة ھذه الشرك في وقعت لكنك .. طریقي في دائًما بوند"ـ

:ثقة في بوند قال

 .."جنرال یا ھذا یقول كلھم"ـ

:غلیًظا سیجاًرا یمضغ وھو بكالبات، تعمل التي الحدیدیة الید ذو الجنرال قال

 معلق حبل إلى یربطونك.. القتل في السخیفة االستعراضیة طریقتھم ھو السبب.. معك؟ فشلھم في السبب تعرف ھل"ـ
 موصلة الزمنیة والدائرة زمنیة، دائرة إلى كھربي بسلك موصل والفأر.. مسعور فأر یقرضھ الحبل ھذا.. بركان فوق

 وعلى.. آخر بفأر موصول زنبركي بسلك مائلة قنینة في موضوع والحمض.. النحاس مع یتفاعل حمض بزجاجة
 جسد في الكھرباء فتسري الدائرة تغلق ثم من  السلك، على الحمض یسقط كي الشیخوخة من یموت أن األخیر الفأر
 تمر ال ھكذا.. عقلًیا متخلف حارس كلھ ھذا یراقب.. البركان في وتسقط الحبل یقرض ثم من.. فیجن األول الفأر
 .."ھؤالء كل من فأذكى أنا أما.. وفررت الحبل وقطعت الحارس ھرتق قد وتكون إال دقیقة

:بوند نحو ویصوبھ مسدًسا یخرج وھو قالھا

 !!"بوند مستر یا وداًعا"ـ

:ذعر في) بوند (صاح

 !"األول الفصل ننھ لم ونحن الطریقة بھذه ستنتھي القصة أن ثم  الفن، من خالیة بدائیة طریقة ھذه لكن"ـ

:ثقة يف الجنرال قال

.."منك الخالص ھو أریده ما.. الفن ھو أرید ما لیس.. جًدا وعملي الشخصیة قوي ألنني"ـ

..فالثالثة..  فالثانیة..  األولى الطلقة أخرستھ لكن لیتكلم فمھ بوند فتح

 سبیل على الحمض في یذیبھ أن الجنرال فضل ھذا وبرغم الحیاة، فارق أن بعد صدره على رأسھ تدلى ما وسرعان
..التأكید

 عقالني، منطقي بشكل یفكر خصم ید في األولى للمرة وقع بوند أن حظكم سوء من.. السریعة النھایة لھذه جًدا آسف
.!تبدأ أن قبل القصة انتھت وبھذا
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 .....!آركتـــــــایب -3

 أصنف وبدأت ة،األمریكی األفالم من رؤیتھ یمكن ما كل رأیت بأنني شعرت عمري، من العشرینات في كنت عندما
 حسبت إدعاءات أیة وبدون.. archetype الشھیر التنمیط أو القولبة أسلوب إنھ .. ذھني في قوائم في األفالم تلك
 عرفت بعد فیما. النار أو العجلة اسمھ اختراعًا اكتشف بأنھ الیوم یفاجئك كمن فرید، االكتشاف ھذا أن الوقت ذلك في

) 190 كتاب األلف – األمریكي الفیلم أنواع (ھو مھمًا كتابًا 1995 عام قرأتو لألفالم، النوعي التصنیف موضوع
).محفوظ مدحت (ترجمھ الذي) سولومون ستانلي (لـ

 سینمائي ناقد بھا فكر التي الطریقة بذات طنطا في وحدي فكرت أنني أوًال سرني فقد بإحباط، اشعر لم بصراحة
.حیویة وأكثر دمًا أخف 1988 عام كتبتھ الذي أنا يتصنیف أن أشعر زلت ما ثانیًا. شھیر أمریكي

 أمارس ال كي عنھا أتكلم لن ظھرت وأنواعًا انقرضت، أنواعًا ھناك أن تالحظ أن وأرجو التصنیف ھذا لك سأقدم
!المشاھدة یستحق جید فیلم غالبًا ھو القائمة ھذه عن یخرج فیلم أي إن لقول داعي وال. رجعي بأثر الحكمة

):الخاص خبرالم (أفالم

 لكن والسماجة،) الغالثة (شدید وھو مكتبھ لھ خاصًا مخبرًا ترینا الیوم، انقرضت أنھا إلى أمیل التي األفالم ھذه 
 حسناء عمیلة لھ تجيء. المال یضع أن یجب كان حیث خزانتھ في ویسكي زجاجة یضع .. للنساء ساحر أنھ یفترض

؟) ماتیوز (عصابة زعیم ھو ألیس: ھال فیقول ،)بارني جاك (لھا یجد أن منھ تطلب

 ..اسئلة تلقي كي لك أدفع ال أنا: وتقول الدوالرات من حزمة لھ فتضع

 مفتش لھ لیقول الشرطة رجال ویحضر فندق، في ما جثة یجد بحثھ وأثناء المدینة، أوكار كل یعرف المخبر ھذا
 ..رخصتك وأخذنا جلدك السلخن) بیري (یا أخرى مرة ھنا رأیناك لو -: خاكي معطف في متعب

 الزبون أنف لیدفن بیتزا مطعم یدخل ثم زنجیًا ویضرب اللقطة، باقي الرقابة تقطع ثم .. ما رجل أرملة إلى ویذھب
 ..البیتزا في حشرة ھناك كانت -: غرار على للساقي دعابات ویقول طبقھ في

:خدعتھا فھم أنھ لیخبرھا األولى للفتاة یعود ثم

 ..!"بالمخدرات وھرب اختلفا ثم) كاالھان (عصابة في ضوًاع األحدب كان"ـ

 !...إسود نھار یا

 ملتھبة، قبلة الفتاة یقبل ثم .. أدري ال.. ؟ الفیلم في مخدرات ھناك كانت متى.. ؟) كاالھان (ومن األحدب ھو من
 !الفیلم وینتھي).. مفاتیحي یعرف الذي رجلي (عن جمیلة بلوز أغنیة ونسمع

) جارنر جیمس (أو) .. سبید سام (المحقق دور في) بوجارت ھمفري (شخصیة عباءة من تخرج ألفالما ھذه عامة
 ھذه إال یكتب یكن لم فھو ما، مكان في) ھامیت داشییل (الیھودي الكاتب اسم تجد أن من والبد) ..مارلو (دور في

 ..النوعیة



[40]

:)البقر رعاة (أفالم

 الذقن مربع كوبر جاري أو میتشوم روبرت نموذج البطل حیث لذھبي،ا ھولیوود عصر الخمسینات أفالم ھناك 
 بشفتین ألعلى متطلعة ظھرھا فاردة تمشي والبطلة .. الفك إلى القویة اللكمات بتوجیھ إال یقاتل ال العضالت قوي

 بحقد فتنظر ثغرھا على عنیفة قبلة تتلقى آلخر حین ومن .. الخفقان عن یكف ال وصدرھا مصبوغتین، حمراوین
)..ذاتھ باألسلوب یمثلن الفترة تلك بطالت كل ! (أكثر بعنف تقبلھ ثم القبلة لصاحب

...سھًال لیس أنھ ونكتشف ..الرعاع بھ فیتحرش حانة البطل یدخل

 رعاع نرى – غالبًا) إستوود كلینت (مع) سیرجیولیوني (فیھ تخصص الذي السباجیتي نمط – الحدیثة األفالم في
 الذین األوغاد المكسیك وجنود.. بینھم فیما الخیشیة الذھب أكیاس ویقسمون المصارف على ونیسط الذین الغرب
 البد (بمقولة عمًال ھؤالء من حاًال أفضل یبدو ال نفسھ والبطل ..الوقت طیلة) التاكیال (ویحتسون النساء على یعتدون

 ثم ..علیھ ھو مما أعمق یبدو األمر تجعل لتيا الرائعة) ماریكوني أنیو (موسیقا مع).. الذئاب مع للتعامل ذئب من
 السینما أدخل كنت ..البطل یقتل أن قبل الشریر یقتل لكنھ . الفیلم في دوره نعرف ال الذي الشعر طویل األخرس ذلك
 أشك بدأت حتى !.. أھھ األخرس الواد: یھتف من الظالم في ألسمع ما، مھشم لمقعد طریقي وأتحسس مرة كل في
 .!الكالم بھذا قصودالم أنني في

:ھو وانج أفالم

 الھندیة األفالم حتى .. أعرفھا أكن لم حقیقة ھذه... أمریكیًا یكون أن البد موزعھا لكن أمریكیة أفالمًا لیست ھذه 
.أمریكي موزع طریق عن مصر تدخل أن البد

 .. عجوز أستاذ ید على القتال فنون الضفیرة ذو البطل یتلقى المبتورة، والترجمة) وبني أصفر (الردیئة األلوان وسط
 ..نفسھ عن للدفاع مؤھًال صار أنھ یخبره ثم

 الوغد لرئیسھم یعودون .. فیسحقھم األفالم ھذه بھم تعج الذین من أوغادًا ویقابل المتاعب، عن یبحث الفتى یمضي
 ..الذھبي التنین بوابة عند فو نجالكو یجید رجًال قابلوا أنھم لیخبروه الصینیة البیجامات ذوات محظیاتھ وسط الجالس

 .الخ .. والسیوف بالسالسل بالقتال قدراتھ یستعرض والبطل .. تفتح وكروش عدة صراعات

 ..متى وال كیف نعرف ال مات الذي) شان ھو وانج (لمصرع ینتقم كان البطل أن ونعرف الزعیم، یموت النھایة في

 في السم یخفین الالتي والفتیات المشجرة، القمصان ذوي كونج ونجھ رعاع من عدد أكبر نرى المعاصرة األفالم في
) شان ھو وانج (لمصرع ینتقم كان البطل أن - جدید من – ونعرف .. منھا الكثیر .. مخدرات ھناك ثم .. خواتمھن

 بقى من على لیقبض لحظة آخر في بالھة في كونجي الھونج البولیس ویصل .. متى وال كیف نعرف ال مات الذي
 ..قتلھم من كل برغم طبعًا البطل ویترك حیًا، األشرار من

:الكوارث أفالم

 القریة مأمور .. ھادئة ریفیة بلدة في تحدث كلھا.. المجنونة والحیوانات والزالزل والنیازك المحترقة الغابات 
 الضیق سروالھ یبيج في أصابعھ ویضع عینیھ، على قبعتھ ویسدل والجینز الكاروھات القمیص یلبس الذي المتعب

 ..حقیقي خطر بوجود یعتقد ال.. 
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/ كسلھ على العمل في رئیسھ لیوبخھ لحظة أیة في -) شوقي فرید (من األمریكیة النسخة –) كنیدي جورج (یظھر ثم
 یؤدي فاسد سیاسي أو أحدھم تعصب لكن البلدة إخالء ویقررون الكارثة تحدث ثم . حاجة أي .. بالخمر ولعھ/ إھمالھ

 ..ھذا أجیللت

 الخونة ویموت زوجتھ، یحب أنھ أحدھم یكتشف. الجمیع ینقذ) كنیدي جورج (ویھرع الصراخ، من الكثیر نسمع
 تصد أن منھا والغرض .. مضادة نارًا لیشعل جریًا الھلیوكوبتر من) كنیدي جورج (ینزل الفیلم ذروة وفي. والجبناء
.الفیلم قصة حسب الثائرة الدببة أو الزلزال أو الحریق

 معلوماتھا المضیفة وتستعمل الطاقم لھالك یؤدي مما خطف، أو كارثة تحدث بكثرة المنتشرة الطائرات أفالم في
 للطالق زوجتھ یصحب الذي الشاب إلى الراھبة من الطاقم نفس دائمًا ھم الطائرة ركاب. الكونكورد قیادة في العامة

 من البد. الشرطة رجل إلى باألصفاد المكبل المجرم إلى راحة،ج لھ سیجرون الذي القلب مریض إلى فلوریدا، في
 مروع، مشھد في الطائرة وتنفجر الركاب لینقذ) كنیدي جورج (یظھر ثم. الجو یھدئ جیتار أو ساكس عازف

.ذاتھ الركاب من كل ویكتشف

 :الفضاء أفالم

 رجال بھا فیلم كل في الشكل ذات لھا فضاء محطة ھناك Space operas .. الفضاء أوبرات یدعونھا التي
 یعرف وبطل مضحكة، تعلیقات یقول قصیر آلي ورجل). جاالكتیكا (أو) أرجوان (من األرض حمایة مھمتھم أخیار،

:لیقول آلخر حین من الشاشة على ویظھر القوة، إلى یسعى الذي واإلمبراطور لیزر ومسدسات ، شيء كل

!"المكوك على النیران أطلقوا"ـ

 ما القوة وأن ما بشيء تظاھر) زولتار (أن یتضح ثم لینفجر، الستودیو في بخیط المعلق النموذج على لقاتالط فتنھال
 وكمبیوتر كھرومغناطیسیة، وخالیا أوتوماتیكیًا، تفتح وأبواب آلیین رجال مع صراع. هللا والحمد) زیفرا (في زالت

 األسالیب تتنوع أن قبل النمط ھو ھذا كان. (األجھزة ھذه وسط بھا جاء أین من تعرف ال حدیدیة بعتلة البطل یھشمھ
.(

:وسواه بوند أفالم

 االستیالء روسیا أو الشرقیة ألمانیا في السلطات وتحاول میكروبًا، أو قنبلة اكتشف ما بروفسور حول تدور كلھا 
.مختلة شاذة وشخصیاتھم المكسرة، اإلنجلیزیة یتكلمون متشنجین لضباط لقطات خالل من االختراع ھذا على

 ویرونھ. إجازتھ قطع بسبب یتذمر الذي رجلنا یستدعون المخابرات في ثم أحدھم، عنق لیصیب مسموم سھم ینطلق
.المفقود العالم مكان علیھا یظھر مضیئة خارطة

 أن برغم األمد طویلة كلھا غریبة قتل لطرق ویتعرض طیارھا، ویقتل لھا لیصعد بطائرة سیارة البطل یطار
 األرض تحت مستعمرة ویكتشف حسناء، سوفییتیة جاسوسة یتعرف ثم. الضوضاء ھذه كل تنھي واحدة رصاصة

 صاروخ إما ھذا) 14-ل . (واسع نطاق على) 14 – ل (انتاج یتم ھنا. وخوذات موحد بیونیفورم حرس فیھا یسیر
)..14-ل (ھو دومًا اسمھ أن المھم .. صناعي قمر أو میكروب أو

 من قاتلة حقنة من ینقذھا ما بعد طبعًا ھذا.. متى تدري ال المایوه لبست التي الفتاة مع ویفر الجمیع البطل یضرب
)..14-ل(

 یعرف الذي رجلي (عن زنجیة مطربة بصوت بلوز أغنیة وتدوي. بحماس یھنئھ الذي لرئیسھ ویعود القاعدة تنفجر
)..مفاتیحي
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 :آل – تور أفالم

 على المعلق األفیش من تعرفھا). شوارزنجر(لـ) كونان (بفیلم بدأت ربما.. نوعًا جدیدة األفالم في الموضة ھذه
..كامل) تواجد (حالة في شقراء ترتمي قدمیھ عند بینما عمالق، بسیف ملوحًا أجسام كمال بطل یبدو حیث السینما

 في وتعلق المذبحة ذهھ یرى طفل ثم.. مقنعین وجنود ممزق، شر الرقابة مزقتھا مشاھد .. بمذبحة األفالم ھذه تبدأ
 ..ذھنھ

 الفرعونیة من خلیط الثیاب.. ؟ األبطال جنسیة ما.. ؟ بعده أم التاریخ قبل ھي ھل...تمامًا مبھم األفالم لھذه العام الجو
).. !برابرة (ھؤالء بأن الفیلم یلخصھ ھذا كل .. والمغولیة واألشوریة

 أسرتھ، قتل الذي الرھیب) آل تور (من االنتقام على مصمم العضالت، من مرعب حائط إلى ویتحول الطفل یشب
)..فارینا (عرش وریث – دائمًا – وأنھ خاصة

 ھذا أفالم كل .. مدینة یدخل ثم .. خناقة أي عن یبحث الصدر عاري یخرج ثم مسحورًا، سیفًا یجد غامض كھف في
 ..أسرتھ قتلوا الذین والجنود والحمیر نوالثعابی للحواة ضخمًا مشھدًا ترى حیث . المدینة دخول مشھد تحوي النوع

). بالدراع (شيء كل حیث العالم ھذا في رحالتھ في ویرافقھ كذلك، ظریف أنھ المفترض أصلع زنجیًا لصًا یقابل ثم
..یغطسان ثم الماء تحت من القماشیین رأسیھما یخرجان اثنین أو وحش من بأس ال

 ھذه في. للنسور بجثتھ ویلقي) آل تور (بیت یخرب. الملكة بھ تعجب حیث الرھیب) آل تور (لبالط یصل النھایة في
 مختبئ شخص كل أن كما).. منین جایین ھما (أبدًا تعرف وال المتاعب سوى لھم ھدف ال بأناس ملیئة الدنیا األفالم
.!یقتلھ المحارب لكن .. المحارب لیواجھ واحدة مرة منھ ویخرج كھف في حیاتھ طیلة

With my best wishes……….Lonesome


